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RESUMO

A síntese e a caracterização de uma série de porfirinas polinucleares, por meio d
análise elementar, espectroscopia eletrônica e Raman ressonante, voltametria cíclica

espectro eletroquímica, são apresentadas nesta tese. Estas supermoléculas foram obtida

pela coordenação de quatro grupos Ru(edta)" ou Ru(biPY)2CI+ aos resíduos piridínicos da
meso-tetra(piridil)porfirinas base-livre e metaladas.
As propriedades eletrocataliticas, fotoquímicas e fotofisicas foram estudada

dando especial atenção às -propriedades supramoleculares resultantes da interação entre a
porfirinas e os complexos de rutênio periféricos.

Também, foi explorada a capacidade singular desses complexos de formar filmes

Estes materiais são excelentes condutores iônicos e eletrônicos, e se comportam com
fotocondutores moleculares, possibilitando a conversão de energia luminosa em elétrica.
possibilidade de utilizar estes filmes na confecção de dispositivos, tais como retificadore

amplificadores e transístores, assim como, células fotoelétricas e fotoeletroquímicas, abr
novas perspectivas na área da fotoeletrônica molecular.

/J

ABSTRACT

The synthesis and characterization of a senes of polynuclear porphyrins by

elementary analysis, electronic and resonance Raman spectroscopy, cyclic voltammetry

and spectroelectrochemistry, are presented. Those supermolecules were obtained by

attaching Ru(edta)- or Ru(bipY)2C1+ groups to the four pyridine residues ofthe free-base
or the metallated meso-tetra(pyridil)porphyrins.

Their electrocatalytical, photochemical and photophysical properties were studied

Special attention were paid to the supramolecular properties resulting from the interaction
of the porphyrin and the peripheral ruthenium complexes.

The unusual ability of these complexes to form stable films was also explored

These materials are excellent ionic and electronic conductors and act as molecula

photoconductors, converting light into electricity. The films can be used for the design o

electronic devices such as rectifiers, amplifiers and transistors, as weU as, of photoelectri
and photoelectrochemical ceUs.
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I- OBJETIVOS

Nos sistemas biolOgicos as transformacOes quimicas ocorrem nos sitios ativos
das diversas biomoleculas de forma eficiente, corn grande especificidade e seletividade.
As reacOes seguem uma seqU8ncia coerente de eventos ditada pela organizacao das
enzimas e outras biomoleculas dentro das celulas l . A quimica tradicional parecia nao
ser capaz de esclarecer por que elas tern tal propriedade. Assim, as ideias concernentes
ao reconhecimento molecular e a necessidade de se estudar moleculas mais complexas
foram sendo exploradas de forma cada vez mais intensiva, culminando na prerniacao,
em 1988, dos trabalhos desenvolvidos por Lehn 2 , Cram) e Pedersen 4 nessa area.
Contudo, tais trabalhos exploravam quase que exclusivamente o enorme volume de
conhecimentos sobre sintese organica, deixando em segundo piano uma das mais
atraentes perspectivas na area da quimica supramolecular: a quimica dos compostos de
coordenacao. Em meados da decada de 80, nosso grupo ja dispunha de uma bagagem
significativa nessa area, em virtude dos trabalhos relativos a estrutura e a reatividade,
principalmente, dos complexos de Fe(CN) 5 , de Ru(NH 3 ) 5 e de Ru(edta) com ligantes
N-heterociclicos5'.

Os estudos realizados por Creutz e Taube 8 , em 1969, corn o complexo 11(pirazina)bis{pentaamin(rutenio)}, motivaram muitos grupos a estudarem os
complexos de va1éncia mista 9 . Os resultados obtidos demonstravam experimentalmente
que existia uma intima relacao entre as transicoes eletremicas, a velocidade de
transferencia de eletrons e de energia e o grau de acoplamento eletremico entre os
sitios envolvidos nos processos considerados. E, dependendo do grau de interacao
entre os sitios, as propriedades dos complexos iniciais poderiam ser dramaticamente
modificados. Assim, o primeiro passo no use de complexos como "tijolos moleculares"
("building blocks") foi dado.
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Fig.1: Estrutura do IA- {tris(bipirazina)ruténio(II))hexakis{ pentacianoferrato} .

0 primeiro composto preparado pelo grupe, utilizando complexos como
{tris(bipirazina)ruténio(II))hexalcis{pentacianoferrato }
"tijolos moleculares", foi o
em 1986 (fig.1). 0 complexo tris-(bipirazina)ruténio(II) é um ligante ponte
tridimensional simetrico, que possui seis dtomos de nitrogénio coordenantes.
Imaginou-se que os seis grupos pentacianoferratos coordenados pudessem aumentar a
eficiéncia do processo de supressào oxidativa do complexo de ruténio e, tambem, que
atuassem como mediadores no processo de reducdo de um substrato presente em
solucdo. 0 derivado contendo grupos Ru(NH ) 11 e Ruedta l2 ao inves de grupos
pentacianoferrato, tambem, foram estudados, seguido pelos complexos polinucleares
tendo como "building blocks" clusters trigonais de rutes ni0 13 - 16 (fig. 2). Estes formam
supermoleculas planares com simetria
que podem atuar como reservatOrio ou
receptor de eletrons, alem de terem propriedades eletrocrOtnicas. Al6m disso,
estruturas polinucleares ofigomericas ou polirnericas contendo complexos poliiminicos
de terro r' foram obtidas, por meio da condensacao de 2,6-diacetil(piridina) com
3

5

D 3h ,

aminas primArias do tipo NH -R, utilizando o efeito "template". 0 grupo R contem
atomos coordenantes como aminas e imidazOis, que possibilitam a formacao de
complexos polinucleares ou polimeros (fig.3).
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Fig.2: Supermoleculas baseadas em cluster trigonais de ruténio.
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Fig.3: Estrutura de uma poliimina dimerica corn grupos coordenantes laterais.

Concomitantemente com o avanco dos trabalhos desenvolvidos no grupo, o
estudo de sistemas polinucleares ganhou destaque a nivel internacional. Vdrios grupos
de pesquisa, motivados pelas ideias disseminadas por Lehn e colaboradores 2 , se
voltaram ao estudo de tais sistemas supramoleculares. Por exemplo, Balzani, Scandola
e colaboradores 18 estdo explorando intensamente esta area, mas poucos sistemas
utilizaram o conceito de complexos como "tijolos moleculares".
Os trabalhos utilizando meso-tetra(piridil)porfirina como ligante ponte para a
preparacdo de complexos polinucleares (fig.4), foram iniciados em 1987. Vdrios
complexos perifericos, tais como Ru(NH 3 ) 5 ', Ruedta-, Ru(bipy) 2 C1 + e Fe(CN)53-,
constavam da serie de derivados a serem preparados. A sintese e caracterizacao da
meso-tetra(piridil)porfirina base-livre modificada com grupos Ru(NH 3 ) 5 e o FeTPyP
modificado corn grupos Ruedta fizeram parte do trabalho de dissertacdo de
mestrado 19 , defendida em 1989.
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Fig.4: Estrutura das porfirinas polinucleares derivadas da meso-tetra(piridil)porfirina.

derivados se justifica, pois a natureza do ion metalico altera completamente as
propriedades quimicas e fotoquimicas do grupo central. Por isso tais metaloporfirinas
tem sido utilizados como modelos de vârias biomoleculas, tais como o citocromo-c
oxidase2° e P-45021 , o fator F-43022 e do sistema fotossintetico 23-24 natural. Esse
comportamento impar amplia e diversifica as combinacOes possiveis entre as
propriedades do grupo central corn aquelas dos grupos perifericos.

0 nivel da abordagem foi bastante ampliado, pela combinacdo de tecnicas
recern disponiveis no grupo tais como espectroscopia de emissdo e fotoeletroquimica;
e outros disponiveis no Instituto de Quimica como Raman ressonante e "flashfotOlise", alèm das tecnicas convencionais. Assim, foi possivel estudar as propriedades
eletrocataliticas, fotoquimicas e fotoeletroquimicas, principalmente, explorando as
interacties entre o grupo porfirinico e os complexos de ruténio perifericos. 0 sistema e
extremamente rico e apresenta vdrias propriedades supramoleculares, como poderd ser
constatado ao final desta tese.

II- INTRODUCAO

Nos filtimos anos, a ciencia em seu rapido desenvolvimento vem adentrando novas
fronteiras , explorando o que ate entao, somente a natureza parecia dominar: a quimica
supramolecular. Esta "nova quimica" visa as propriedades oriundas da associndo de duas
ou mais moleculas, que podem existir independentemente, gerando supermoleculas.
Nestas estäo presentes grupos que podem interagir entre si cooperativamente, de forma a
propiciar o aparecimento de novas propriedades, que não sejam simplesmente a somatOria
das propriedades de seus componentes2 . Podem ser citados como exemplos, o
reconhecimento molecular, similar aquele observado nas enzimas em relndo a seus
substratos; a organizack molecular que possibilita a ocorrencia de varias transformacOes
sucessivas de forma ordenada e eficiente e a modificacdo das propriedades de uma ou mais
especies em funcao dos efeitos sinergisticos e/ou cooperativos dos grupos a ela
associados.
A natureza é a principal fonte de inspiracao, pois utiliza habilmente os conceitos
citados de modo a satisfazer os requisitos necessarios para sustentar a vida. Podemos citar
como exemplos a atuacâo dos citocromos , da hemoglobina e do citocromo P-450. 0
sitio ativo das tres biomoleculas acima citadas é o grupo heme 1,21 '25 . Contudo, dependendo
do grupo proteico ao qual estiver ligado, pode atuar, respectivamente, como transportador
de eletrons, transportador de oxigénio ou como catalisador, que ativa o 0 2 promovendo
reacifies de monooxigenacdo de substratos orgdnicos, formando alcoois, cetonas ou
epOxidos.
0 controle das propriedades de uma dada substfincia por meio de interacOes com
outras especies, depende do conhecimento detalhado das propriedades quimicas,
eletrOnicas e estereoquimicas de todos os componentes envolvidos. Com o
desenvolvimento vertiginoso da informatica, atualmente, os programas de modelagem
molecular se constituem em poderosos instrumentos que podem ser utilizados no projeto
de moleculas corn propriedades especificas e no estudo daquelas ja existentes. Os avancos
nesta area tern sido muito rapidos, sendo disponiveis programas sofisticados capazes de
calcular com razoavel precis-do as energias das virias conformacOes possiveis em
moleculas oraanicas, as interacOes intra e intermoleculares em cadeias polipeptidicas corn
milhares de komos, as distáncias e os angulos de ligacao, etc. Entretanto, a shun d- o nao é
tao favor-awl no caso de especies contendo atomos pesados, como por exemplo os
compostos de coordenacao. Assim, apesar de todos os avancos, ainda existem restricOes
ao uso da informatica. Alem disso, todo o conhecimento atualmente disponivel continua
sendo insuficiente, para se projetar e sintetizar moleculas tao perfeitas e sofisticadas
quanto as moleculas biolOgicas.
Numa serie de trabalhos que culminaram corn o Premio Nobel em 1988, Lehn e
colaboradores2 demonstraram a viabilidade do uso dos principios enumerados acima no
planejamento de moleculas mais simples corn propriedades especificas, num verdadeiro
trabalho de engenharia a nivel molecular. Podemos citar como exemplo a zinco porfirina
da figura 5A, que interage especificamente corn 1,9-(diamin)nonano, formando urn
complexo do tipo hospedeiro-convidado. No entanto, se ions Ag + forem coordenados aos
dois aneis macrociclicos (fig.5B) ligados covalentemente a zinco porfirina urn novo tipo de
interacao aparece. Os ions prata atuam como receptores de eletrons, reagindo rapidamente

corn o estado singlete excitado da porfirina, reduzindo-se a àtomos de prata. Este tipo d
transferéncia eletremica foto-induzida se constitui na primeira etapa no processo de
conversäo de energia luminosa em energia eletrica ou quimica, em sistemas fotogalvinicos
e fotossinteticos, respectivamente.
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Fig. 5: Zinco porfirinas supramoleculares estudadas por Lehn e colaboradores: A
formacdo do complexo hospedeiro-convidado entre a porfirina modificada corn anei
macrociclicos e 1,9-(diamin)nonano e B) complexo polinuclear contendo ions prat
coordenados aos aneis macrociclicos.

Em funcdo do exposto acima, os parigrafos abaixo serdo dedicados a apresentacd
dos principios utilizados para a interpretacäo das propriedades decorrentes da interacao
dos componentes nas supermoleculas. Concomitantemente, sera° apresentados exemplos
para ilustrar os avancos na area e localizar o trabalho desenvolvido dentro do contexto
histOrico. Neste sentido, este capitulo se restringira basicamente ao estudo de molecula
contendo dois ou mais ions metilicos, os quais podem ser genericamente denominados
moleculas polinucleares.

Ma- 0 Reconhecimento Molecular

0 reconhecimento molecular-2,26 é urn fenOmeno onipresente nos sistema
biolOgicos, que possibilita a ocorréncia de reacOes quimicas regio e estereo-especificas
catalisadas pelas enzimas. As informaceies necessarias para que as proteinas naturais s
dobrem de forma a alcancarem as estruturas terciárias e quaternàrias adequadas, esta
armazenadas na estrutura primdria das proteinas, ou seja, na seqiiência de aminoacidos
Este tipo de comportamento pode ser observado porque vdrios arninoicidos contidos n
cadeia formam ligacOes S-S ou interagem fracamente por meio de ligaciies de hidrogénio
tornando aquelas conformacOes estaveis termodinamicamente. Portanto,
reconhecimento molecular é um fenOmeno que depende basicamente do tipo de interacao
do nOmero e disposicao espacial dos sitios interagentes e dos efeitos estericos existente

numa dada conformacao. Quando se trata do reconhecimento molecular envolvendo por
exemplo, um convidado e um hospedeiro 3 ou uma enzima e seu substrato, deve-se
considerar tambem a adequacao do convidado a topologia do sitio receptor do
hospedeiro.
O reconhecimento molecular é a chave dos fenOmenos de auto-formacao (self
assembly) de compostos de adicao, a partir de seus componentes. Por exemplo, o mosaico
do tabaco é um virus constituido por uma Unica cadeia de RNA, corn 6.400 nucleotideos,
e 2.130 cadeias iddnficas de proteina. Quando os dois constituinte sao misturados, o virus
ativo a integralmente reconstituido 26, sendo que a velocidade de reconstituicao segue urn
padrao semelhante ao das reacties quimicas convencionais. 0 mesmo tipo de
comportamento pode ser observado no caso do DNA, no qual ocorre o emparelhamento
cooperativo de milhares de bases nucleicas por meio de ligacOes de hidrogénio, que
culmina na formacao e estabilizacao da a-helice.
Observa-se que a integridade daqueles compostos de adicao é mantida devido
presenca de um nUmero muito grande de ligacOes fracas, principalmente ligacties de
hidrogénio e forcas de van der Walls. 0 use de interacOes fracas traz algumas vantagen
decorrentes da reversibilidade das reacOes de formacao e dissociacao das ligacOes. Po
exemplo as panes incorretamente formadas ou eventuais erros de conformacao podem ser
corrigidos automaticamente, como se existisse urn mecanismo de auto-verificacdo e de
auto-correcao. Isso nao seria uma tarefa muito facil caso as ligacOes fossem fortes.
O fenOmeno do reconhecimento molecular e auto-formacao esta presente no
cotidiano do quimico. Podemos citar como exemplos a formacao de cristais, a formacao
de micelas e vesiculas e a formacao de monocamadas do tipo Langmuir-Blodget. Urn
exemplo particularmente interessante é a interacao entre ions metdlicos e bases de Lewi
em compostos de coordenacao 27 . Tais compostos possuem geometrias mais ou meno
bem definidas e podem ser facilmente formados a partir dos seus componentes, exibindo
uma ampla faixa de valores de constantes de estabilidade e velocidades de formacao e
dissociacao28-30 . Alem disso, tais propriedades podem modificadas introduzindo-s
pequenas variacties nos ligantes, o que permite fazer ajustes finos de modo a se obter as
propriedades desejadas.
Assim, a interacdo entre ions metilicos e ligantes pode ser utilizada para a sintese
de novos compostos, por exemplo ligantes macrociclicos, por meio do que se
convencionou denominar efeito "template'. Neste caso o ion metalico atua como um
molde para aproximar e orientar adequadamente as moleculas dos reagentes no espaco
Sanders e colaboradores32 utilizaram o efeito template para favorecer a formacao de
dimeros e tetrameros lineares de zinco porfirinas, utilizando 4,4'-bipiridina e
meso(tetrapiridil)porfirina como moldes. Pode-se notar que a conformacdo do tetramero
nos dois complexos do tipo hospedeiro-convidado mostrados na figura 6A, muda de
acordo corn a disposicao espacial dos sitios interagentes na molecula molde. Lehn e
colaboradores33 obtiveram uma dupla hake ao juntar urn polimero de 2,2'-bipiridina
conectados por meio de pontes 2-oxapropileno, corn ions Cu +, mimetizando o DNA
(fig.6B). 0 ligante 2,2'-bipiridina é urn Otimo ligante e o ion Cu + forma complexos pseudo
tetraedricos de forma reversivel, promovendo o emparelhamento cooperativo de duas
cadeias do polimero. Sauvage e colaboradores34 utilizaram uma ideia semelhante par
obter uma catenana (fig.6C), reforcando a possibilidade de se utilizar os principios do
reconhecimento molecular e da auto-formacao dos compostos de coordenacao n
preparacao de novos compostos.
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Fig.6: A) Conformacäo do dimero e teträmero de uma cadeia de porfirinas na presenca
4,4'-bipy e TPyP; B) Estrutura do poli-2,2'-bipy na presenca de -ions Cu+ e C) Esquem
do metodo de preparacdo de uma catenana utilizando o efeito template.

Processos Envolvendo Estados Excitados

A interaedo entre a luz e a materia é de fundamental importhcia para a
manutenedo da vida no nosso planeta. Na realidade, praticamente toda a energia qu
utilizamos, desde os combustiveis fOsseis e carboidratos (fotossintese) ate mesmo
energia eblica, é proveniente da energia solar. Os fenennenos fotofisicos e fotoquimico
envolvidos nos processos de conversdo de energia eletromagnetica em energia eletrica
quimica ou terrnica, somente podem ser verdadeiramente compreendidos quando a luz é
considerada como sendo constituida por unidades discretas denominadas fOtons. Cada
fbton possui uma energia especifica definida pela freqiiéncia da radiaedo, v, segundo
equaedo
E = hv

(eq. 1)

onde h é a constante de Planck (6,63x10' J. ․) e v ea freqi.iencia da luz em hertz (Hz).
Pode-se ter uma ideia da energia contida nos fbtons comparando-a corn a energi
das ligaceies quimicas que, geralmente, é expressa em quilojoules por mol. Um mol d
fOtons e denominado urn Einstein. Assim, as energias de urn Einstein de fOtons de 200
800 rim sac), respectivamente, 598 e 150 kJ/mol, ou seja, da mesma ordem de grandez
das energias necessarias para quebrar as ligacOes quimicas.
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Fig.7: Diagrama de Jablonski qualitativo mostrando os eventos que ocorrem apOs
absorcdo de um fOton. S =estado singlete, T=estado triplete, abs=absorcdo
fluor=fluorescéncia, fosf=fosforescEncia, ci=conversdo interna, rv=relaxacao vibraciona
cis=conversao intersistema, P=produtos de reacao unimolecular e R=receptor de energi
ou reagente redox. Os tracos cheios indicam processos radiativos e os tracos ondulados
pontilhados processos ndo-radiativos.

Quando uma molecula aborve urn fOton e vai para um estado excitado', est
nova especie corn conteiido energetico superior ao do estado fundamental, pode sofre
vdrios tipos de transformacOes ate voltar ao estado inicial (fig.7). A especie gerad
imediatamente apOs a absorcao de urn fOton, geralmente, possui o mesmo estado de spin
do estado fundamenta138 e se encontra num estado vibracionalmente excitado. Contudo
rapidamente transfere este excesso de energia para o meio e alcanca o estado vibraciona
de equilibrio (relaxacdo vibracional). Se a especie ainda estiver num estad
eletronicamente excitado de alta energia, esta decai rapidamente (picosegundos) ate
estado excitado de menor energia (conversdo inter*. A partir deste estado excitado
molecula pode decair radiativamente ou ndo radiativamente para o estado fundamenta
transferir eletrons ou energia, se decompor, reagir corn alguma especie presente no meio
ou mudar de estado de spin (cruzamento intersistema) gerando um estado excitado d
maior multiplicidade e, portanto, de menor energia. A especie que se encontra ness
estado possui urn tempo de vida muito maior (algumas centenas de milisegundos) que o
do estado de mesma multiplicidade, pois naquele caso a transicdo para o estado
fundamental é proibida. Assim, esta pode reagir de forma mais efetiva com as especie
presentes no meio por uma das vias citadas acima, pois pode sofrer varias coliseies ante
de ser desativado termicamente ou radiativamente (fosforescéncia). A eficiéncia d
cruzamento intersistema aumenta significativamente na presenca de atomos pesados 36, em
virtude do maior grau de acoplamento spin-Orbita. Neste tipo de interacdo o momento d
spin se acopla corn o momento magnètico orbital e a fimcdo spin é descaracterizada, na
mais podendo ser considerada uma funcao independente. Este tipo de interacdo aumenta
medida que aumenta o niimero attimico dos atomos presentes na molecula, levando
relaxacao da regra de selecao por spin, como ocorre no caso dos complexos de ruténio
polipiridinas39.
Como visto acima existem \Tar-jos eventos ocorrendo simultaneamente, que levam
ao desaparecimento da especie no estado excitado35-37 . Portanto, a velocidade d
desaparecimento desta especie pode ser tratada como sendo uma cinetica competitiva
Supondo-se que a especie no estado excitado seja desativada exclusivamente por meio do
processos unimoleculares mostrados abaixo, podemos analisar quantitativamente
fen6meno.
Im
(ativacao)
(eq.2)
> A`
A
A* -----> produtos
(reacao)
(eq.3)
(desativacao)
As -12—>A
(eq.4)
Aplicando-se a aproximacdo do estado estaciondrio para
d[As]

dt

(eq.5)

= Im — k 1 [A5 ] — k2 [A5] = 0

(eq•6)

Im = (k 1 + k2)[A*]
4) 1 =

IQ [As ]

Im

temos que

k [A* ]

ki

(ki+k2)[As ] ki+k2

(eq.7)

onde, é o niimero medio de einsteins absorvidos pelo reagente por unidade de volume
de tempo e 4) / é definido como sendo o rendimento qu'antico do processo 1, ou seja,
!timer° de mols dos produtos gerados atraves do caminho 1 por mol de fOtons absorvid
As consideracOes acima podem ser estendidas para casos mais complicados. De form
geral o rendimento quintico de urn processo qualquer dentre os n possiveis é definido pe
equacâo
ka

(i)

(eq.8)

a E kn

0 tempo de vide"' T de uma especie no estado excitado é definido como sendo
inverso da somatOria das constantes de velocidade de primeira ordem, de todos os evento
n que levam ao consumo daquela especie, ou seja,
=

1

(eq.9)

kn

0 excesso de energia adquirida por uma molecula pode ser utilizada para provoc
uma transformacao quimica (processo fotoquimico) ou pode ser dissipada por meio d
processos fisicos regenerando a molecula no estado fundamental. Esses processo
fotofisicos podem ocorrer radiativa ou nao-radiativamente. Os processos ao-radiativo
incluem os decaimentos termicos unimoleculares e os processos de supressa
bimoleculares. Estes estao relacionados corn as reacOes bimoleculares de transferencia d
energia e de eletrons para urn receptor. A constante de velocidade da reacao bimolecul
entre a especie no estado excitado e urn supressor pode ser determinado utilizando-se
equacdo de Stern-Volmer37,

"C

= 1 + k q0 [S]

ou

0
—

= TO EA

rQi

(eq.10

(I)

onde, e i saio o tempo de vida da especie no estado excitado na ausencia e na presenc
do supressor, respectivamente, kg é a constante de velocidade da reacao, [S] é
concentracao do supressor e cjk, e (I) sdo, respectivamente, os rendimentos quasnticos d
emissao na ausencia e na presenca do supressor.
Os processos radiativos podem ocorrer por meio da emissao de urn f6ton a part
do estado excitado de mesma multiplicidade (fluorescencia) ou de maior multiplicidad
(fosforescencia). Geralmente, a banda de fluorescéncia encontra-se deslocada para regiOe
de energias menores (deslocamento Stokes) pois as superficies de energia potencial d
estado fundamental e do estado excitado sdo diferentes e se encontram deslocados urn e
relacdo ao outro. Alem disso, deve-se considerar o principio de Franck-Condon, segund
o qual as transicOes sdo verticais, ou seja, as coordenadas nucleares se mantem inalterad
durante uma transicâo eletrOnica, pois os eletrons movimentam-se muito mais rapidament
que os macleos. Se as duas superficies de energia potencial forem iguais a de do
osciladores harmOnicos idénticos, que se encontram deslocadas em relacdo as sua

posicties no eixo das coordenadas nucleares, a banda de emissào deve ser a imagem
especular da banda de absorcdo correspondente.
Foi mencionado acima que quando uma molecula absorve urn fOton e vai para ur
estado eletronicamente excitado, é produzido uma nova especie capaz de participar d
dois eventos de grande interesse: as reacOes de transferéncia de energia e de eletron
Contudo, tais reacOes n-ao ocorrem com moleculas em qualquer estado excitado. Segund
a regra de Kasha, somente o estado excitado de menor energia, em cada um dos estado
de spin possiveis, subsiste por tempo suficientemente longo para softer algum tipo de
transformacao. Alem disso, a relaxacào vibracional em fase condensada é muito ripida, d
modo que somente as especies no estado excitado vibracionalmente equilibrado devem s
considerados. Isto implica que tais reacties bimoleculares podem ser tratadas da mesm
forma que as reacOes quimica convencionais, utilizando-se argumentos cin6ticos
termodinimicos conhecidos pelos quimicos.

D + hv --> D*excitacão

(eq.11

reacdo de transferéncia de eletrons fotoinduzida

(eq.12

De+R-4D+It*reacao de transferéncia de energia fotoinduzida

(eq.13

D* + R D+ +

Uma reacao de transferéncia de energia ocorre quando E0_0(D*,D)>E0_0(1e,R), o
seja, a diferenca de energia entre o estado excitado e fundamental em D (transicao 0-0
deve ser maior do que a mesma diferenca de energia em R. No caso de reaciies d
transferéncia de eletrons, o potencial redox da especie no estado excitade pode se
calculado a partir do potencial padrao no estado fundamental e E 0.0, em eV. Note que
ndo é a energia correspondente a transicao eletremica. A especie no estado excitado pod
atuar como redutor ou como oxidante, como mostrado nos esquemas das figuras 8A e 8
e equacOes 14A e 14B, respectivamente. Na figura 8A (D * como redutor) sao mostrada
as curvas de energia potencial das esp6cies nos estados fundamental mais estavel (D)
oxidado (Dv) e no estado excitado (D *). Tambem sdo indicadas as diferencas de energ
E0 , E°(13+/D) e E°(D -VD*). As setas indicando tais diferencas de energia foram orientada
estritamente de acordo com o sentido termodinthnico dos processos considerados. Not
que o potencial do estado excitado pode ser calculado utilizando-se um ciclo
termodinasmico. Na figura 8B é mostrado o esquema correspondente ao caso em que
especie no estado excitado atua como oxidante. Pode-se constatar analisando-se a figura
que as especies no estado excitado sào ao mesmo tempo melhores oxidantes e melhore
redutores que as respectivas especies no estado fundamental.
As supermoleculas de interesse nesta tese podem ser consideradas como send
constituidas por dois ou mais sitios ativos conectados por meio de uma molecula ponte
Nos paragrafos que se seguem serdo discutidos o papel da mol6cula ponte n
determinacão do grau de interacdo eletrOnica entre os sitios e a influéncia de tal interacd
nas propriedades dos mesmos. Neste sentido serdo sucintamente abordados as teoria
utilizadas para explicar as reacees de transferdncia de eletrons e de energia.

E
N
E
R
G
I

A

E°(-.)•/

)

E°(3+/ D*)

A
e(D+ / D)

E°(D+/D*) = E°(D+/D) - E0_0
(eq.14A)

E°(13*/D-) = E°(D/D-) + E0.0
(eq.14B)

Fig.8: A) Esquema qualitativo mostrando as curvas de energia potencial das especies ma
estavel (D) e oxidada (D +) no estado fundamental e no estado excitado (D *), assim como
equaedo e as difereneas de energia relevantes ao calculo do potencial redox do par D+/D
B) Esquema analog° ao mostrado em A para o caso do par redox

11.c- Reacees de Transferencia de Eletrons

ReaeOes nas quais ocorrem transfer6ncias de eletrons estdo presentes em muito
processor fisicos, quimicos e biolOgicos. Podem ser citados como exemplos
condutividade eletrica, as propriedades magneticas, as reaeOes redox em geral,
respiraedo celular e a fotossintese entre outros. 0 formalismo utilizado para explicar
reacoes de transferéncia de eletrons pode ser utilizado para explicar as propriedade
decorrentes da interaedo eletrOnica entre dois ou mais sitios. As grandezas das constante
de velocidade das reaeOes redox estdo diretamente relacionadas corn o grau d
acoplamento eletrOnico entre os grupos envolvidos.
Quando uma especie ganha ou perde urn eldtron sua configuraedo nuclear d
equilibrio se altera, analogamente as especies nos estados fundamental e excitado num
transiedo eletrOnica. Nesse caso, a energia necessiria para que ocorra a transiedo
transportada pelo prOprio f6ton, enquanto que a energia necessaria para suplantar
barreira de energia de ativaedo das reaeOes redox é fornecida pela energia terrnic
existente no meio. A natureza desta energia de ativaedo pode ser melhor compreendida n
modelo classico4143 , que utiliza a teoria do estado de transiedo para fazer a abordage
quantitativa das velocidades de transferéncia de eletrons entre urn doador e um receptor.
Uma descried° detalhada da teoria classica de Marcus pode ser vista na tese d
Lellis", desenvolvido no grupo, em 1983

Teoria do Estado de Transicao

Se for considerado como sistema uma supermolecula contento urn doador, D
ligado a urn receptor, R, por meio de uma molecula ponte como modelo, a difusao dos
reagentes para formar o complexo precursor pode ser excluida visto que a reacao sera
intramolecular. Por isso, as velocidades de transferéncia de eletrons podem atingir valore
extremamente elevados sem serem limitadas pela velocidade de difusao dos reagentes. O
passos descritos na equacao 15 devem ser considerados para que a lei da conservacao d
energia seja satisfeita durante a reacao.
kn
D-R

ki,

<D-R>*

ve
ve

<D+- R- >*1

D+- R

(eq.15

onde D-R e 130+-R- sao os complexos nos estados inicial, A, e final, B, termicament
equilibrados, <D-R> ` e <13+-R->* sao, respectivamente, os complexos ativados antes
depois da transferéncia de um eletron. Considerando-se que os estados inicial e fina
possam ser descritos por meio de funcOes de ondas localizadas sobre os dois sitios redox
a energia potencial do complexo precursor em fimcao das coordenadas nucleares pode se
representada por uma superficie de energia potencial de urn oscilador harmOnico. Est
superficie tera. urn minimo no local correspondente a coordenada nuclear do doador n
complexo D-R. 0 mesmo tipo de graft() pode ser tracado para o complexo resultante d
transferéncia de urn eletron. Contudo, o minimo desta superficie de energia potencia145-46
estard deslocado em relacao ao do complexo inicial e coincidird corn a coordenada nuclea
do receptor no complexo
Na figura 9 sao mostradas as curvas de energia potencial correspondentes a
caminho de reacao mais provevel. A transferéncia de um eletron no complexo implica n
passagem de um elátron da curva da esquerda para a da direita. Observa-se que existem
duas maneiras de se alcancar tal objetivo: a molecula precursora a) pode adquirir energi
tennica (Eth) suficiente para alcancar o ponto de interseccao entre as duas curvas para, em
seguida, ocorrer a transferência do eletron ou b) pode absorver urn fOton com energi
igual a Ec,p e sofrer uma transicao vertical. Este tipo de transicao eletremica é denorninad
transicao de intervaléncia no caso de complexos de valéncia mista.
sao exatamente iguais n
As coordenadas nucleares do complexo D-R e
ponto de interseccao entre as duas curvas, mas diferem daquelas do estado de equilibri
termico. Portanto, o complexo ativado pode ser definido como a molecula precursor
numa configuracao nuclear de um estado vibracionalmente excitado. Desta forma satisfaz
se a regra de Franck-Condon, segundo a qual as freqiiencias de vibracao dos nficleos e a
distancias interatennicas nao devem se alterar durante uma transicao eletrOnica, visto qu
os eletron se deslocam muito mais rapidamente que os nucleos. 0 deslocamento d
densidade eletrOnica de D para R deve provocar uma redistribuicao das moleculas d
solvente na vizinhanca do complexo. Assim, para se chegar a configuracao do complex
ativado, as moleculas do solvente devem se rearranjar de forma a alcancarem um
configuracao de nao-equilibrio semeLhante aquele descrito para o complexo nos estado
inicial e final, de modo a satisfazer a lei da conservacao de energia.

a

0

Fig.9: Curvas de energia potencial do doador e do receptor mostrando os pardmetro
relevantes e os caminhos possiveis para uma transferéncia eletremica de D para R, ond
HAA e H BB sao os hamiltonianos das curvas diabaticas utilizando o modelo do el6tro
localizado, E.p e a energia da transicdo vertical entre os estados A e B, E th é a energia d
ativacdo termica da reacao de transferência eletrOnica, HAB é a energia de estabilizacd
decorrente da interacdo entre os estados A e B, E0 é a energia-livre da reacdo redox e H
e
sdo os hamiltonianos das curvas adiabaticas resultantes da interacdo entre os estado
A e B.

A lei de velocidade41 para a transformacdo de D-R em 13 +-R- é:
d[D+

dt

(eq. 1

= k_ i [D+ —IC1*

Aplicando-se a aproximacdo do estado estaciondrio para [D +-R-]' e [D-R
(Apéndice A), temos que constante de velocidade da reacdo de transfeencia eletrOnica é
krearrao =

ve kn
2 ve + k-n

onde,
(eq.18);

kn = Ic-n Kn = k-n C AGe/RT

Kn = kn

k-n

e
2 H2AB
h

Ve

3 ) 1/2
ART

io H2

=2,3x10-xi/AB

(eq.20

quando as energia sac, expressas em cm- 1 , a 298 K (equacao de Landau-Zener)42 . HAB é a
energia de estabilizacdo decorrente da interacdo entre os estados A e B; e 2t. é o valor de
E op da reacdo de troca (E 0 =0). Se v e » k_n, ou seja, se a freqiiéncia de transferéncia de
elètrons for muito maior que a velocidade de reorganizacdo das coordenadas nucleares
internas do complexo e do solvente, entdo,
krearyln =

K—n e

—AG ./RT

(eq.21)

2

e a rend() é denominada adiabitica.
E, se v e « k_n, entdo,
krearrio Ve

e

—AG`/RT

(eq.22)

e a reacao é nao-adiabatica.

Obs.: Nas expressOes de Iceecao dadas acima foi omitido o termo correspondente ao fato
de tunelamento nuclear, F. Este deve ser considerado quando a reacao for nao-adiabatica.

11.c.2- A Energia Reorganizacional

A energia livre reorganizacional 42, por sua vez, pode ser subdividida de acordo
corn as contribuicaes das energias livres de reorganizacäo de esfera interna e externa:

(eq.23)

AG* = AG:, + AG:„

A energia reorganizacional de esfera interna pode ser estimada utilizando-se as constantes
de forca da ligacao
e MITI -L e a variacao da disfância metal-ligante, segundo a
equacdo:
*

AG in =

nfpfR(C i; —4)2

(eq.24)

2( f D±fR)

onde, f e d° denotam as constantes de forca e os comprimentos da ligacdo M-L e n o
niimero de ligantes (no caso acima considerou-se que todos os n ligantes são iguais. A
extensao para o caso de complexos que possuem mais do que urn tipo de ligante é direta).
A energia reorganizacional de esfera externa pode ser estimada utilizando-se a equacao:

AG:„

(Ae) 2 ( 1 .4_ 1
4
2 ap 2 a R

1

1

r Dop

1
Des

(eq.25)

onde ie é a carga deslocada, ar, e a R ski os raios dos complexos reduzido e oxidado
somado a espessura da primeira esfera de solvatacdo, r é a distancia entre o doador e o
receptor eletremico, D0p é a constante dieletrica Optica (e igual ao quadrado do indice de
refracdo do solvente) e D es é a constante dielarica estatica do meio. No modelo utilizado
acima, o solvente foi tratado como um dieletrico continue e a polarizacdo foi
considerada como sendo constituida de duas componentes: uma componente eletremica
(rapida) e uma componente vibracional de reorientacao dos dipolos. E esta Ultima
componente que deve se reajustar para a configuracdo de ndo-equilibrio, caracteristico do
ponto de interseccdo, antes da transferéncia do eletron.
Se vn = k n , se vex for a freqUencia de reorientacdo dos dipolos do solvente e se vin
for a freqUncia de reorganizacdo das coordenadas internas do complexo, entdo, o fator
nuclear que limita a velocidade de transferencia de eletrons, lc_ n, pode ser definido pela
equacdo
, )112
ve. 2 AG ,* + v;° 2 AGin
(eq.26)
vn =
+ AG:,
Se a probabilidade de ocorrer a transferencia de eletron no complexo ativado for definido
pela equacäo
— 2[1— exp( — ve 2 vn)]
(eq.27)
Ke
2 — exp( — Ve / 2 vn)

onde xe e o coeficiente de transmissdo eletrOnica, pode-se estabelecer dois finites: a)
quando ve»2vn, ice = 1 e a reacdo é adiabatica e b) se ve«2vn, entdo, ice = ve/vn e a
reacdo sera ndo-adiabatica.
0 tratamento termodinamico completo da energia de ativacdo reorganizacional da
reacdo entre o citocromo-c e cobalto(II) sepulcrato, foi publicada por Toma e Murakami47

11.c.3-

0 Fator Eletriinico

Se D e R nao interagirem muito fortemente, ou seja, se puderem ser descritos por
meio de func8es de ondas localizadas em D e R, pode-se definir uma funcdo de onda para
o estado inicial, WA, e para o estado final, 41 /3. Neste caso, a energia potencial do sistema
nesses dois estados pode ser definido pelas equacOes
H

AA = <NJ A I H I kVA>

e

—BB

< WEI I H I 4113>

(eq.28)

onde H HD A HRA H DRA e H = HD+B + HR B +
respectivamente, e A e B
indicam os estados inicial e final. As energias calculadas por meio destas equaceies definem
as curvas diabaticas dos estados A e B (fig.9). Se essas curvas de energia potencial
puderem ser tratadas da mesma forma que as curvas de energia potencial dos osciladores
harmOnicos e se ambos tiverem a mesma constante de forca (Apendice B), entdo, para
complexos simetricos (reacdo de troca, Eo=0),

X Eon
Eth =

(eq.29

=

Se a transferencia eletrOnica for acompanhada por uma variacAo de energia-livre, ou sej
se Eo0 (complexos assimetricos), temos que
Eth

11+ Exo )2,

(eq.30

ou,

E0p 2

E th =

(eq.3

4(E ep —E0)'

Eop=X+E0

(eq.32

e
Eiv
E th

42t.

(eq.33

X + Eo

Note que a equacdo 33 se transforma na equacao 29 quando E 0=0, como esperado.
As curvas de energia potencial de ordem zero sao derivadas a partir de funcOes d
onda localizadas em D e R. Nesta situacdo inexiste o acoplamento eletrOnico necessiri
para que o sistema caminhe do estado inicial para o estado final. 0 acoplamento perturb
as funcOes de onda de ordem zero, removendo a degenerescencia no ponto de intersecca
e levando a formacao de duas novas superficies de energia potencial adiabiticas (fig.9). A
energias dos estados adiabiticos podem ser obtidas resolvendo-se a equacdo secular:
H AA - E

H AB

HAB

H BB

=0

(eq.3

onde H AB <WAI H Iws> é o hamiltoniano de acoplamento eletrOnico. As soluceies d
equacao secular sdo:

E ± = alAABB

+ H )
±

r(T-T

2

_ ri
TT BB )2 ± 4 HA B 2 i1/2

2

(eq.3

onde E+ e E. sdo as energias da superficie inferior ("ligante") e superior ("antiligante"
respectivamente. No caso de uma molecula simetrica,
E, = HAA HAB

e

E. = HBB HAB .

( eq.36

Portanto a separacdo entre as duas superficies adiabâticas, no ponto de interseccao, é igu
a 2HAB . As funceies de onda que descrevem os dois estados adiabâticos sdo:

W+

- a2) 1/2 WA

=

aWs

- a2) 1/2 41B

awA

(eq.37)

onde
a=

IHABI

=HAS

(eq.38)

( H BB HAA) EopA

e

(i

a2 )1/2 _

1HABI

= HAB

(HAA HBB)

(eq.39)

Eop B

II.c.4- A Regiio Invertida de Marcus

Os valores de E0 e de X determinam a grandeza da energia termica de
reorganizaca- o, Eth, ou seja da energia de ativacdo que determina a magnitude da constant
de velocidade da rend° redox. Segundo a equack 30 a) se E0 = 0, Eth = 214; b) s
E0 = -X, Eth = 0 e c) se E0 < -X o valor de Eth volta a crescer. Essas três situacees 42 podem
ser facilmente visualizadas na figura 10A-C:
as curvas de energia potencial se cruzam do lado direito da curva do estado
doador. Nesta situacao, a energia de ativacao termica diminui a medida que se
diminui a energia do estado receptor. ConseqUentemente, a velocidade de
transferéncia eletremica aumenta corn o aumento da exergonicidade da reacdo;
é o caso particular para o qual a energia de ativacão termica é igual a zero.
Portanto, esta é a situacao na qual a velocidade da reacdo deve ser maxima, e
c) o ponto de interseccao entre as curvas de energia potencial se encontra do lado
esquerdo da curva do doador. Nesta situacao a diminuicao da energia do estado
receptor em relacdo ao do estado doador provoca um aumento na energia
termica de ativacdo. Logo, a velocidade da reacao deve diminuir com o aumento
do grau de exergonicidade, aparentemente contrariando a lOgica.

Em geral, as reacOes bimoleculares em sistemas condensados levam a obtencdo de
um grafico de ke em funcão de E0 que atinge uma velocidade limite de saturacdo. Este
comportamento pode ser explicado em funcdo da teoria anteriormente descrita, lembrando
que nesse caso a formacdo do complexo ativado depende da velocidade de difusdo do
reagentes. Logo, se a transferéncia eletrOnica for mais rapida que a velocidade de difiisao,
este sera o fator determinante e todas as reacOes terâo a mesma velocidade, a partir de urn
certo limite. No entanto, esta limitacdo ndo existe em sistemas supramoleculares onde o

experimental da regiào invertida. A curva de
em fimcdo de AE0 obtida por meio d
radiOlise de pulso, pars a reacao entre o radical difenil e virios grupos receptores 48,
mostrado na figura 10D. Os grupos doador e receptor estäo separados por uma distinci
de 10 A, por meio de um grupo ponte saturado rigido. A diminuicao do valor de Icreni
quando o AG° da rend° se torna muito negativo confinna a teoria de Marcus43.

B

D

Fig.10: Curvas qualitativas de energia potencial harmonicas do doador e do recepto
mostrando as tres situacties possiveis numa reacão de transferencia eletrOnica: A) regiA
normal, B) condicdo em que a reacdo de transferência de eletrons possui energia d
ativacão nula e C) regido invertida de Marcus. D) GrAfico de Icreacio em funcdo da energ
livre da reacdo entre o radical difenil e varios grupos receptores ligados a um grup
espacador rigido48.

11.c.5- Tratamento dos Sistemas Nio-Adiabiticos

0 grau de acoplamento eletrOnico entre D e R depende da natureza da moldcula
ponte e pode diminuir rapidamente a medida que aumenta a distancia entre os mesmos. Ha
muitas situacOes, principalmente em sistemas supramoleculares, em que HAB pode tender
zero. A transferéncia de eletrons nao pode mais ser explicada por modelos clissico

simples, visto que inexiste urn caminho "livre" para a reacdo ocorrer. Nestes casos, ke

pode ser obtido utilizando-se o modelo quintico 4142, no qual a probabilidade de transicao
passa a ser regida pelo fator de Franck-Condon:

WA =

47[2 H 2
h AB

,
12 ,
exP(--E A, / RT )1( X Av PCB„)1 8l&Av — er3w)
EE
Eexp(---cA, / RT)
vw
v

(eq.40

onde W A é a probabilidade de transicao; <XAv I XEivr> é a integral de recobrimento entre a
funcOes de onda vibracionais v e w, dos estados A e B, respectivamente; 5 é uma funcao
que garante a conservacao de energia e s m, e eB,„ sào as energias dos niveis vibrOnicos nao
perturbados, corrigidos utilizando-se a distribuicao de Boltzman. A grande diferenca entre
o modelo cldssico e o quantico é que o Ultimo considera o efeito timel. Contudo,
detenninacâo de ke utilizando este modelo nao é muito simples. Marcus''' demonstrou
que a expressao,
k

mica°

=

— ( AG ° + X)2
27c HAB2
4 ART
/1 (47c2.RT)r/2 exp

(eq.41

pode ser utilizado, quando a energia termica do sistema for suficientemente elevada.
Geralmente, essa condicao é satisfeita em temperaturas iguais ou superiores a 25 °C.
0 cdlculo teOrico de HAB é uma tarefa muito dificil. Urn dos modelos utilizado
para tratar sistemas doador-receptor covalentemente ligados por meio de uma molecula
ponte e o modelo da "supertroca" 18,49 ("superexchange"). Este modelo é aplicavel
sistemas nao-adiabaticos onde, geralmente, a ponte cont6m grupos saturados. Nesse caso
a transferéncia de eletrons atraves das ligacties do grupo ponte, ao inves da transferénci
eletrOnica atraves do espaco, parece ser o mecanismo preponderante. Considerando-s
uma molecula do tipo D-L-R, a interacao de D e R com orbitais de alta energia de L,
possibilita o acoplamento eletrOnico entre D e R. Desta forma pode-se gerar estados de
transferencia de eletrons, 13+-L--R, ou transferéncia de vacancia, D-1.,+-R-. E, quando s
dispOe de uma serie de complexos do tipo D-Ln-R, a sensibilidade de HAB, Ke e
cor
relacdo a distância podem ser avaliados utilizando-se as equacties41'46•":
HAB = WAB.exp[

Ke = K

— (3(r — ro ) / 2] ,

°e . exp[--13(r — ro )1

(eq.42

(eq.43

e a equacao empirica para a constante de velocidade da reacao,
kr.o. = ko.exP[-3(r — r0)],

(eq.44

onde HAB° é o valor de HAB quando r = ro, a soma dos raios dos reagentes e k o é o valo
de kroacao quando r = ro. 0 fatores 13 e r, podem ser relacionados corn (2/d)ln(AE/H) e nd
respectivamente, onde n e d sao o niimero e o comprimento das subunidades qu
compeiem o grupo ponte. AE/H é a razao entre a energia necessaria para se oxidar
reduzir as subunidades da molecula ponte e o grau de interacao medio entre as mesmas
os grupos doador e receptor. Este tipo de tratamento tern sido largamente utilizado par
se estudar modelos do sistema fotossintetico baseados em porfirinas e quinonas, com
diversos ligantes ponte23-24.

II.c.6- Complexos de Valencia Mista

Complexos de valéncia-miste sao compostos de coordenacao contendo dois o
mais ions em dois ou mais estados de oxidacao em sua estrutura. Tais complexo
apresentam algumas propriedadades peculiares dependendo do grau de acoplament
eletrOnico entre os componentes. Como visto anteriormente, o grau de interacao entre o
sitios eletroquimicamente ativos é medido pelo valor de HAB, o hamiltoniano que indica
grau de mistura entre as funcOes de onda dos estados inicial e final.
Considerando-se complexos binucleares simetricos do tipo Mil-L-1q111 , este
podem ser classificados em tres grupos, segundo Robin e Day 51 , de acordo corn o grau d
acoplamento eletrOnico entre os ions metilicos:
- Classe I: é formado por complexos nos quais 2H AB«k, ou seja, a interacao é
muito fraca e as curvas de energia potencial de ordem zero descrevem
satisfatoriamente o sistema. Nesse caso a reacao de transferencia de el6trons é
nao-adiabatica e o efeito tiMel torna-se importante. Podemos citar como exemplo
o bis-(4-piridil)etano[bis-pentaamin(ruténio)]9 mostrado na figura 11A.
- Classe II: os complexos desse grupo, como o 4,4'-bipiridina[bispentaamin(ruténio)] 9 (fig.11B), apresentam urn grau de acoplamento
significativo, 2HAB<X, mas ainda podem ser descritos por funcoes de ondas
localizadas. A degenerescéncia no ponto de interseccao é quebrada e duas novas
superficies de energia potencial ficam definidas. A superficie inferior contem dois
minimos correspondentes aos minimos dos estados A e B. Nesta classe de
compostos é observada a transicao de intervaléncia. A transferéncia de eletrons
envolvendo os dois sitios é adiabâtica.
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Fig.11: Formula estrutural dos complexos A) IA( bis(4-piridipetano)bis{pentaamin
(ruténio)}, B) p.{4,4'-bipiridina}bis{pentaamin(rutenio)} e C) p.{pirazina}bisfpentaamin
(rutënio)) ou complexo de Creutz-Taube, onde "A" representa a molecula de NH3
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Fig.12: Curvas de energia potencial para complexos de valéncia mista corn acoplamento
eletrOnico a) desprezivel, b) fraco e c) forte.

- Classe
o acoplamento eletremico entre os sitios eletroquimicamente ativos
nos complexos pertencentes a esta classe é muito forte, ou seja 2H AB  X. A
superficie de energia potencial adiabitica apresenta apenas um imico minimo. As
propriedades da supermolecula sdo totalmente diferentes daquelas dos seus
componentes e o eletron encontra-se deslocalizado na molecula. Portanto, as
transicOes eletrOnicas são melhor descritas como sendo transiceies internas do
complexo ao inves de transiciies de transferéncia de carga. 0 exemplo clissico é
o complexo de Creutz-Taube" (fig.11C). As trés situaceies säo esquematizadas
na figura 12, utilizando-se curvas qualitativas de energia potencial em funcdo das
coordenadas nucleares.

Pode-se notar pelo exposto acima que o aparecimento de uma banda d
intervaléncia, geralmente na regido do infravermelho-prOximo, é uma caracteristic
peculiar dos compostos de valéncia mista da classe II. A energia e a forca do oscilado
desta banda estdo relacionados corn o grau de acoplamento eletremico, HAB, e a disfanci
r, entre os dois sitios redox.
A forca do oscilador38, f, de uma banda de absorcao é definido como
f = 0,102

(

2
f v2 E. dva. 4,6x10-9 Em. C/ 112
Nne2

(eq.45

onde m é a massa do eletron, c e a velocidade da luz, N é o nirmero de Avogadro, "e" é
carga do elêtron, c é a absorptividade molar da banda de absorcâo em funcao d

comprimento de onda v e t V1/2 é a largura da banda quando c/sa = 1/2.
A forca do oscilador esta relacionada corn o momento de transicao de dipol
eletrico, M, por meio da equacäo
f = 1, 085x10-5 v.IMI2 2
e

(eq.46

onde vmax = E.p , ou seja, o ninnero de onda do miximo da banda de intervaléncia
Definindo-se
'MI = cc. e. r
(eq.47
e substituindo-se as equac5es 38 e 47 na equacao 46 e comparando corn a equacdo 45,
f =1,085x10-5 H
AB 2 r2
Vmax

Logo,

=

4,6x10-9 6,nax .A V1/2

(eq.48

I
Has =

2, 06x10-2

& ma x . A

\ 112
_
V1/2
Vmax

V mix

r

(eq.49

onde HAB, V max e V1/2 devem ser expressos em cm- 1 , smax em M- l cm-1 e r em A. Sabendo
se o valor de HAB é possivel estimar os valor de ve, por meio da equacdo de Landau
Zener, e de a, o coeficiente de mistura das funcOes de onda dos estados A e B.
Conhecendo-se a energia da transicdo de intervaléncia, tambem, é possivel estimar o valo
de AG* utilizando-se a equac -do 31, no caso de complexos pertencentes a classe II de
Robin e Days l.

II.c.7- A Constante de Comproporcionamento

0 acoplamento eletrOnico entre D e R influencia o potencial redox dos mesmos
Considerado-se um complexo binuclear simetrico, a principio poderia se supor que os
potenciais dos dois sitios redox fossem iguais. Esta assercOo é verdadeira quando o gra
de interacdo é muito pequeno (classe I). Nesse caso, o potencial redox do primeiro e do
segundo sitio eletroquimicamente ativos 52-53 é definido exclusivamente pelo equacdo d
Nernst. Logo, a corrente observada numa medida voltametrica sera proporcional ao
rinmero de sitios redox. No entanto, a medida que a interacOo eletremica cresce os doi
sitios tornam-se cada vez mais sensiveis aos eventos que ocorrem corn um deles. Entdo
pode-se observar uma diferenca entre os potenciais redox de cada sitio 9, que aumenta com
o aumento de H.
Se num recipiente for misturado uma solucão contendo M IIMH e outra contend
MmMm em quantidades equimolares, ocorreriam reacOes de transferencia de elêtrons at
se alcancar o estado de equilibrio. Considerando-se a reacdo
milmlI + mIllmIII +4 2mIlmIlI

)

(eq.50

a constante de comproporcionamento pode ser definida como

e

r iv
Kc =

mill f

L
[mil mil ][mIIImni i •

(eq. 5 1

0 valor estimado de IC, supondo-se que a distribuicdo das especies MIIMH, millmIll
WWI ocorra estatisticamente, é igual a 4. Contudo, os estudos realizados com vario
complexos binucleares de valencia mista, indicaram que as constantes de
comproporcionamento podem ser bem maiores. Estes podem ser estimados a partir d
dados espectroscOpicos, aplicando-se a lei de Beer-Lambert e equacOes de conservacao de
materia. Richardson e Taube 54, contudo, desenvolveram uma equacào geral que relaciona
AE° corn a constante de comproporcionamento, K.

[n 1 n2 F(E7 —E3)1
Kc exp

(eq.52

RT

e
= exp
(25,69)
°

(eq.53

quando T = 298 K, n 1 =n2=1 e AE° for expresso em mV. Logo, se AE° for igual a 200 mV
Kc sera igual a 2400. Sutton e Taube" constataram que dentre os vdrios fatores analisado
(entrOpico, eletrostkico, sinergistico e de estabilizacdo devido a deslocalizacao eletremica
o fator sinergistico é o preponderante, no caso dos complexos binucleares derivados do
pentaamin(ruténio). A estabilizacao é resultante do aumento da interacao de retrodon'do
no Ru n , visto que a coordenacao do ion Ru m ao ligante ponte aumenta o cardter recepto
TC do mesmo. Concomitantemente, a retrodonào aumenta a densidade eletremica n
ligante ponte aumentando o carker a doador do mesmo, tornando a ligacdo Ru m -L ma
forte.

11.d- Processos de Transferencia de Energia

Os processos de transferéncia de energia 56 sdo processos nao radiativos nos quai
a energia eletrOnica de uma especie no estado excitado é transferida para um receptor, no
estado fundamental. Assim como no caso das transicOes eletrOnicas, a transferencia d
energia deve obedecer a regra da conservacao de spin. Os momentos angulares de spin da
moleculas no estado fundamental e no estado excitado devem ser iguais, para que
processo seja permitido.

II.d. 1- Transferencia de Energia por Ressonfincia ou Interacho Dipolo-Dipolo
Representando-se os estados inicial e final do sistema por
WA =

=
1/

,,2 ,,1
/- YD"`FR TD*YR

(eq.54

1

(eq.55

2

2
Y 12*
kD
`I'

21 )
D 12*

onde 1 e 2 sAo os niuneros que identificam os eletrons, o elemento da matriz que indica o
grau de internAo entre os estados A e B, 0, sera:
= xtr A llilw Bdt = a-1 J WID.W2R1H1WIDWR•dT--i-JWID.W?dll'IWDWR.th

(eq.56)

0 primeiro termo é a integral coulOmbica e o segundo a integral de troca 57. 0 primeiro
termo da expansdo em serie da integral coulOmbica representa a interacOo dipolo-dipolo,
dado por
-4
- MD
Rd-d -

•MR

r3

(eq.57

onde, M D e MR säo os momentos dipolares de transicao, respectivamente, das transic6e
Ds-4D e RJR`e r é a disancia entre D e R. A constante de velocidade de transferéncia
de energia pelo mecanismo d-d, IcD.,R, pode ser calculado pela equacdo de Rirster's,

kL)•-R

2,8x10-25 1(2 4) D fD(V)6R(V)
v,
4
V
n4 "CD rDR 6 0

(eq.58

onde, K2 é um fator orientacional para os dipolos de D e R (0=2/3 para uma distribuicao
aleatOria), 'C D é o tempo de vida medio do estado D *, (1)D e o rendimento quOntico d
fluorescéncia de D., n é o indice de refracao do solvente, rDR é a distincia entre o doador
o receptor, fD(v) é a fluorescéncia normalizada (em quantas) do doador em funcOo do
niimero de ondas (eq.59) e e R(v) é a absorptividade molar do receptor em funcão do
ninnero de ondas.
fp(v)dv= 1

(eq.59

0 mecanismo de Färster a ativo ate uma distOncia de cerca de 50 a 100 A56. A
probabilidade de transicao depende da intensidade das transicties consideradas e do grau
de recobrimento entre as bandas de emissào do doador e da banda de absorcdo do
receptor. Pressupeie-se, tambem, que o doador esteja num estado excitado termicamente
equilibrado e que a transferéncia ocorra antes do decaimento radiativo do mesmo.
Portanto, é diferente do processo de reabsorcdo o qual deve ter alcance "ilimitado". Ness
caso D* deve emitir para que ocorra a transferéncia de energia35.

Transferencia de Energia pelo Mecanismo de Troca

Se for tornado como modelo um complexo no qual a intern de ° entre o doador e
receptor seja pequena o suficiente para que a rend° de transferéncia de eletrons seja nAo
adiabitica, o processo de transferéncia de energia pode ser tratado utilizando-se o
mecanismo de Dexter' s ou de troca. 0 mecanismo de troca provem de urn efeito mecOnic

quantico, que depende da simetria das funcOes de onda corn relaclo a troca dos momentos
de spin e de coordenadas espaciais de dois eletrons 40 , separados por uma distancia r. 0
processo de transferéncia de energia envolve a troca simultinea de dois elétrons ao inves
de um, como mostrado na figura 13. 0 elètron que foi promovido para o LUMO deve ser
transferido para o LUMO vazio do receptor. Concomitantemente, um eletron, com
momento de spin adequado, deve ser transferido do HOMO do receptor para o HOMO

semipreenchido do doador. Considerando-se o modelo descrito acima, o elemento da
matriz de acoplamento eletremico, HAB", deve ser proporcional ao produto dos H AB 's do

dois processos de transferéncia de eletrons descritos acima 59 . Visto que ambos os
processos apresentam uma dependéncia exponencial em relacao a distincia, o processo de
transferéncia de energia tambem deveri ter o mesmo tipo de comportamento, mas com
uma sensibilidade maior a magnitude da interacdo eletrOnica.
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Fig.13: Diagrama de orbitais moleculares de fronteira qualitativo representando os
processos de transferéncia de eletron, de transferéncia de vathicia e de transferéncia de
energia pelo mecanismo de troca.
A funcdo radial dos elementos da matriz de interacdo 57' 59 é:
Rex = .14)h.41e2/11.14)t4)1R.cit

(eq.60)

E a velocidade de transferéncia de energia pode ser expressa pela equacdo.
lq,; _>12

—2n
=

h

2
2r)
0 2 p = — K.J.exp(-L

h

(eq.61

onde, h = h/27c e p é a densidade de estados resultante do acoplamento vibrOnico entre os
estados inicial e final, K é uma constante, L é o raio medio dos orbitais OVA e wB e
J = 7 fD ( V) CR
0

(v)dv.

(eq.62)

II.e- Porfirinas Supramoleculares

O desenvolvimento da civilizacdo human sempre esteve calcado na descoberta e
uso de novas fontes de energia. 0 primeiro passo foi o dominio do fogo, que permitiu ao
homem afugentar a escuriddo, o frio e seus inimigos naturais. Mais do que isso, o dorninio
do fogo permitiu o desenvolvimento da metalurgia, das maquinas a vapor e dos motores a
explosao. Atualmente, a energia eletrica se tornou essencial para a manutencao do padrdo
de vida das pessoas. Boa parte dessa energia é gerada ineficientemente utilizando-se o
calor proveniente da queima de combustiveis fOsseis. Porern, o agravamento do
problemas ambientais (efeito estufa), a possibilidade de esgotamento dos pocos de
petrOleo e o alto custo e riscos inerentes ao uso da energia nuclear, motivou o estudo e o
desenvolvimento de processos capazes de converter de forma mais eficiente a energi
quimica em energia eletrica. As celulas de combustivel, no entanto, ainda apresentam
inconvenientes. Ha perdas de energia e um desgaste rapid° dos equipamentos, em funcao
das altas temperaturas requeridas durante a operacao. Assim, o desenvolvimento d
catalisadores que diminuam o sobrepotencial das reacOes de oxidacdo de hidrocarboneto
e de reducao de oxigenio, em temperaturas prOximas a temperatura ambiente, tornou-se
imprescindivel.
O codgénio molecular' é um oxidante relativamente forte, mas a cinetica de su
reducao e lenta. Alem disso, é possivel a formacäo dos ions superOxido e perOxido como
intermediarios, que diminuiriam drasticamente a eficiéncia das caulas de combustivel. O
estudos no sentido de se encontrar urn catalisador que promova a reducao tetraeletrOnic
de 02 a H2O, indicaram que as ferro62-63 e cobalto" porfirinas e ftalocianinas65-66' eram
promissores. Mas, a reducdo ocorria em duas etapas, corn a formacdo de perOxido d
hidrogenio, ou levava quase que exclusivamente a formacdo deste intermediario, no caso
dos complexos de cobalto.
Collman, Anson e colaboradores 20, em 1980, sintetizaram uma serie de cobalto
porfirinas cofaciais corn diferentes distancias interplanares e estudaram o mecanismo 67 d
reducdo eletrocatalitica do 0 2 . Quando estes complexos, adsorvidos sobre eletrodos de
carbono pirolitico, foram utilizados como catalisadores para reducdo de 0 2, constataram
que somente o complexo denominado CoFTF4 (fig.14A) era capaz de promover
reducao tetraeletrOnica. Alem disso, a reducao ocorre em potenciais muito prOximos a
potencial redox dos ions cobalto, indicando que deve ocorrer uma interacao especifica
entre o ion metalico e a molecula de oxigénio. E, a partir da dependencia da atividade
catalitica em funcao da distância interplanar, inferiu-se que os dois atomos do 0 2 deveriam
interagir simultaneamente corn os dois ions cobalto para que a reducao tetraeletrOnica
fosse eficiente. Este tipo de interacao 6 analoga ao que ocorre no sitio ativo do citocromo
c oxidase l•25, no qual a molecula de oxigénio interage corn urn ion Fe2+ de urn grupo hem
e um ion Cut, antes de ser reduzido a agua.
Toma e Aralci 68 -69 utilizaram uma estrategia diferente, para aumentar a eficienci
das metaloporfirinas como catalisadores redox. A atividade das ferro e cobalto porfirinas
poderia estar sendo limitada pela velocidade corn que os eletrons sac) transferidos para o
sitio ativo. Assim, foram coordenados aos atomos de nitrogenio das quatro piridina
perifericas da meso-tetra(piridil)porfirina, grupos Ru(edta) (fig.14B) capazes de transferi
rapidamente, ate quatro eletrons para o sitio ativo. A atividade catalitica do derivado d
ferro" (1990) foi intensificada, levando a reducdo de 0 2 a agua. A modificacdo

introduzida ndo tornou o derivado de cobalto' (1991) ativo corn relacdo a reducao
tetraeletrOnica, mas houve urn aumento na eficiéncia da reacdo de reducdo do 0 2 a H202.
Recentemente (1993), Anson e colaboradores 70-71 prepararam uma serie de cobalto
porfirinas polinucleares coordenando grupos Ru(NH 3)52+ no CoTPyP (fig.14C) e seus
derivados. 0 catalisador foi preparado "in situ", sobre eletrodos recobertos corn Nafion.
Inicialmente a porfirina protonada foi introduzida no filme de Nafion pelo mecanismo de
troca iOnica. Em seguida, o mesmo procedimento foi repetido corn o complexo
[Ru(NH3 )5 (H20)]2±, que reage prontamente corn os grupos piridina perifericos. A
atividade catalitica destas cobalto porfirinas polinucleares depende do niamero de grupos
Ru(NH3)52+ coordenados ao anel. Quando o ntimero é inferior a três, o comportamento
observado é semelhante ao das cobalto porfirinas convencionais, levando a formacdo de
perOxido de hidrogénio ao inves de agua. Porem, adquire a atividade do CoFTF42°
quando o ninnero de complexos de ruténio perifèricos é igual a trés ou quatro.
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Fig.14: A) Cobalto bis-porfirina cofacial, M-FTF4; de Collman e colaboradores 2° (1980);
11{meso-tetra(piridil)porfirina}tetralcis{ etilenodiamina(tetraacetato)rutenato } (1990);
.t{meso-tetra(piridil)porfirina}tetralcis{ (pentaamin)rutenio} (1991); e
D) ruténio bis-porfirina cofacial rigida, de Collman e colaboradores 74 (1991).

Alern da reducâo do oxigénio, a reducao do nitrogenio molecular, abundante na
nossa atmosfera, é de grande importancia econOmica. Devido a sua grande estabilidade
sua fixacao exige a utilizacao de catalisadores a altas temperaturas e pressOes. A baixa
reatividade do nitrogenio era tao consagrada que, ate cerca de duas decadas eras, nenhum
complexo de nitrogenio havia sido isolado. Este quadro comecou a se modificar corn os
estudo de H. Taube e colaboradores72-73 corn as pentaarninas de ruténio. E, em 1991
Collman e colaboradores74 constataram a formacdo de urn complexo muito estavel no qua
o N2 se encontra coordenado aos dois ions ruténio(II) de uma porfirina cofacial (fig.14D)
Surpreendentemente, a interacäo entre o dinitrogénio e os ions rutenio é suficientement
forte para ativd-lo, possibilitando sua reducão a NH 3 , a temperatura ambiente. Este é
primeiro modelo eficiente de nitrogenase sintetizado ate o momento.
Outro aspecto que tem sido intensamente investigado sdo as propriedade
fotoquimicas e fotofisicas das porfirinas e metaloporfirinas. 0 sistema fotossintetico75 é
sistema de fotoconversdo de energia mais elaborado que se conhece, capaz de armazena
energia luminosa na forma de carboidratos e outros produtos de alto conterado energ6tico
Os sistemas elaborados pelo homem podem ser muito mais simples e podem se
projetados de modo a produzirem os mais diversos produtos. Os processos de interesse7
incluem a conversao de energia luminosa em energia eletrica, a fotOlise da agua,
fotoreducao de nitrogenio e de diOxido de carbono, etc. Apesar da complexidade d
sistema fotossintetico natural, seu estudo pode revelar quais sao os principals requisito
que devem ser incorporados pelos sistemas artificiais.
A estrutura do centro ativo da bacteria fotossintetica Rhodospirillum viridis fo
determinada por difracdo de raios-X, em 1984, por Deisenhofer e colaboradores 77 .
centro ativo 24'75 é formado pela associacdo das subunidades L e M, que apresentam
estruturas e grupos prosteticos em nUmero e disposicOes muito semelhantes. A estrutur
simplificada é mostrada na figura 15.Pode-se notar que os grupos prosteticos se dispOe d
modo quase simetrico (simetria C 2) na estrutura. As moleculas de bacterioclorofila
(BChI's) se encontram a cerca de 11 A do "par especial" (duas moleculas de BChI quas
paralelas e fortemente associadas, corn uma distancia Mg-Mg de cerca de 7 A) e formam
um drigulo interplanar de cerca de 70°. As bacteriofeofitinas (BPh's) encontram-s
aproximadamente a mesma distancia e angulo corn relacdo aos BCh1's. A excitacdo d
qualquer urn dos cromaoros macrociclicos existente no centro ativo, leva a excitacão do
par especial, pois a transferencia de energia para o dimero ocorre em menos que 150 fs
Em 2,8 ps, ocorre a transferencia de um eletron para a BPh da subunidade L, deixando
par especial na forma oxidada. ApOs 200 ps, o elêtron chega na menaquinona e finalment
na ubiquinona. Antes desta ultima etapa, dentro de cerca de 100 pis, urn citocromotransfere urn eletron e regenera o par especial, tornando-o apto a recomecar o ciclo
Subsequentemente, os elêtrons s'ao transferidos para outras quinonas, para citocromos-b
annazenados em proteinas ferro-enxofre, que estao acoplados a bomba de protons.
complexo de Fe(II), que se encontra entre a menaquinona e a ubiquinona, atua como ur
mediador no processo de transferéncia de el6trons entre essas duas moleculas. A
transferencias eletrOnicas ocorrem corn eficiéncia prOxima a 100 % e sempre para estado
de energia menores, de forma a tornar o processo unidirecional. 0 papel das duas BChI'
ainda nao foi esclarecido, mas supOe-se que atuem como mediadores no processo d
transferéncia eletrOnica do par especial para a BPh. Esse parece ter energia de ativacd
igual a zero, visto que Ice aumenta corn a diminuicao da temperatura. Alem disso, se
ubiquinona estiver ausente ou na forma reduzida, a reacao de recombinacdo ocorre apO

cerca de 100 ms. Portanto, em apenas dois ou trés processos de transferéncia eletremica, o
centro ativo é capaz de separar as cargas a uma distancia de cerca de 35 A e gerar urn
intermediario de tempo de vida longo. Em plantas superiores, a fotossintese ocorre por
meio de um mecanismo mais compficado, conhecido como esquema Z75.
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Fig.15: Esquema do centro reativo da bacteria fotossintetica Rhodospirdlum viridis
baseada nos dados obtidos por Deisenhofer e colaboradores.

Um sistema simples que mimetiza o esquena Z foi proposto por Shulmann
colaboradores78, valendo-se das propriedades fotofisicas de duas metaloporfirinas. Doi
eletrodos
inertes
foram
recobertos
utilizando-se,
respectivamente,
zinc
tritolil(piridil)porfirina (ZnTTPyP) e ZnTPyP, e conectados de acordo corn o esquema d
figura 16A. 0 primeiro se comporta como urn semicondutor do tipo n e se encontra n
presenca de edta (reagente de sacrificio). 0 segundo se comporta como urn semicondutor
do tipo p e se encontra na presenca do cation N,N-dimetil-4,4-bipiridinio (MV 2+)
particulas de TiO2 platinizadas (catalisador para formacao de H 2). Quando os doi

eletrodos foram iluminados observou-se a passagem de uma corrente fotoinduzida pelo
circuito externo, concomitantemente corn a producao de CO 2 e 112 . Este fenOmeno fo
explicado utilizando-se o mecanismo descrito no esquema da figura 16B.
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Fig.16: A) Sistema fotoeletroquimico proposto por Schulmann e colaboradores78,
mimetizando o sistema fotossintaico de plantas superiores. e B) figura mostrando o
esquema Z proposto.

Muitas supermoleculas tern sido sintetizadas, coin o intuito de se mimetizar o
processo de separacao de carga observado no sistema fotossint6tico natural. Bocarsly e
colaboradores' prepararam a zinco porfirina binuclear mostrada na figura 17A. 0
complexo de ruténio encontra-sea cerca de 4 A do piano do anel porfirinico. Os estudo
eletroquimicos e por espectroscopia eletrOnica indicaram que os dois componentes
interagem fracamente. Os espectros de luininescéncia da porfirina base-livre na presenca e
na auséncia do complexo de ruténio (CHC1 3, temperatura ambiente) sao idénticos
apresentando bandas em 622 e 688 nm. No complexo binuclear as bandas de emissao se
deslocam para 578 e 626 nm, como esperado. Todavia, nao foi observado a banda de
emissao do complexo [Ru(bipy) 3]2+ e . nem se observou a ocorrencia do mecanismo de
transferéncia de energia para a porfirina. Assim, os autores concluiram que, apesar da
transferencia de energia do complexo de ruténio para a porfirina ser muito eficiente, est
leva a formacao de uma especie nab luminescente.
Recentemente, Sessler e colaboradores' prepararam porfirinas nas quais um ou
dois complexos [Ru(bipy)2]2+ estao ligados diretamente nas posicaes 5 ou 5,15 do ane
(fig.17B). Devido a existencia de um forte impedimento esterico, a rotacao dos complexos

perifericos é impedida. Assim, estes se encontram na forma de uma mistura de quatro
diasteroiseneros. Os espectros eletriMicos se assemelham a soma dos espectros da
porfirina e dos complexos de rutenio. 0 espectro de emissao, obtido excitando-se na
regiao da banda MLCT (450-470), apresenta apenas as bandas de fluorescencia da
porfirina. Contudo, o espectro de excitacao reproduziu apenas o espectro da porfirina,
indicando que nao ocorre transferéncia de energia a partir do estado MLCT" dos
[Ru(bipy)3] 2+ , analogamente ao caso anterior. Assim, a ernissao observada, excitando-se
na regiao de 450 a 470 nm, foi atribuida a excitacao direta da porfirina na regiao de baixa
absorptividade molar da banda Soret. Apesar da pequena distancia que os separa (uma
ligacao C-C), aparentemente, a interacao eletrOnica entre os dois grupos é muito pequena.
A ortogonalidade entre os orbitais 7t do anel da porfirina e da bipiridina deve ser o
responsavel por este comportamento.
A meso-tetra(piridil)porfirina ligada covalentemente a quatro grupos
[Ru(bipy)2 C1] + pelos atomos de nitrogénio dos residuos de piridina (Araki e Toma,
1993) 8 ', apresenta urn comportamento distinto (fig.17C). Esse complexo fluoresce (655 e
700 nm), a temperatura ambiente, quando excitado em quaisquer de suas bandas de
absorcao, inclusive a banda MLCT dos complexos de ruténio perifericos, indicando a
existéncia de um mecanismo de transferéncia de energia. 0 espectro de excitacao
confirmou essa hipeitese. Alem disso, foi observado uma banda de transferéncia de carga
intensa envolvendo o ion Ru 2+ e o anel porfirinico na forma biprotonada, que confirmou a
existencia de urn acoplamento significativo entre os dois grupos.
Bruice e colaboradores 82 ligaram covalentemente moleculas de ferroceno aos
quatro grupos fenil da H2TPP ou ZnTPP (fig.17D). A distancia entre o centro do anel
porfirinico ate o centro dos ferrocenos foi estimado em 10,4 A. Nestes complexos o grupo
fenil atua como uma ponte rigida, que restringe o acoplamento eletrOnico dos dois
componentes, em virtude da ortogonalidade entre os aneis da porfirina e da molecula
ponte. Os complexos perifericos sao eletroquirnicamente ativos e podem ser oxidados,
gerando grupos receptores de eletrons. Considerando-se a energia do estado singlete da
porfirina base-livre e do ion [Fe m (C5H5)2 ] + , estimou-se urn AG° de cerca de -1,4 eV.
Contudo, a eficiéncia de supressao do estado singlete, medido pela intensidade da banda
de fluorescéncia foi baixa. 0 mesmo ocorreu no caso da transferéncia de eletrons a parti
do estado triplete, que possui cerca de 0,5 eV menos energia do que o estado singlete. A
baixa eficiencia dos processos de transferéncia de eletrons foi atribuida ao fato dessas
reaceies serem muito favorecidas termodinamicamente, encontrando-se na regiao invertida
de Marcus.
Uma supermolecula andloga ja havia sido sintetizada, em 1977, por Wollman e
Hendrickson 83 (fig.17E). A coordenacao de moleculas de ferroceno diretamente as quatro
posicOes meso do anel porfirinico, levou a formacao de urn complexo peculiar. Devido
grande proximidade e a geometria dos grupos ferrocenil ligados ao anel, ha um
impedimento esterico pronunciado, que faz com que a porfirina e o anel ciclopentadieni
sejam praticamente coplanares. Esta geometria permite o recobrimento eficiente entre os
orbitais it e urn alto grau de acoplamento eletremico entre os componentes. Isto pode ser
constatado pela grande mudanca no perfil do espectro eletrOnico e nas energias das
transicaes TC-->TC * dessa porfirina.
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Fig.17: A) Supermolecula contendo uma porfirina e urn complexo [Ru(bipy) 3]2+ estudad
por Bocarsly e colaboradores 79 ; B) tijolo molecular linear, contendo porfirina e 2,2':61,2'terpiridina, obtido por Sessler e colaboradores 80 ; C)11-{5,10,15,20-tetra(piridil porfirina)
5,10,15,20-tetra { ferroceni1(4-fenil)}
tetrakis- { bis(bipiridina)(cloro) ruténio(11)) ; D)
porfirina e E) 5,10,15,20-tetra(ferrocenil)porfirina

As propriedades da porfirina polinuclear mostrada na figura 5B merecem ser
apresentadas com mais pormenores. 0 estudo do comportamento fotoquimico, utilizando
H2 OEP e ZnOEP como padriies de comparacdo, foram realizados por Lehn e
colaboradores84 . 0 ion Ag+, em concentraceies relativamente elevadas, desativa os estado
excitados singlete e triplete de ambos os padraes, e o grifico de Stern-Volmer sdo
lineares, indicando que o processo é bimolecular. Foi verificado, por "flash-fotOlise", que
os estados singlete e triplete do H2OEP e o estado triplete do ZnOEP sofrem desativacdo

termica devido ao efeito do atomo pesado. Por outro lado, o estado singlete do ZnOEP
transfere eficientemente urn eletron para urn ion Ag +, reduzindo-o a Ag°. 0
comportamento da supermolecula é bem diferente. Mesmo adicionando-se pequenissimas
quantidades de ions Ag +, insuficientes para suprimir bimolecularmente a emissao do
ZnOEP, foi observado uma diminuicao rapida do rendimento quantico de fluorescéncia ate
alcancar um valor minimo de saturacdo. Isso ocorre quando a proporcao de ions Ag f em
relacao a supermolecula torna-se igual ou superior a 5:1 (fig.18). A forma sigmoidal da
curva de titulacao foi interpretada como sendo indicativa da presenca de urn fenOmeno
cooperativo, no que concerne a coordenacao de ions Ag+ aos dois aneis
oxaazamacrociclicos. Ou seja, a coordenacao de urn ion Ag + a um dos aneis facilita a
coordenacao do segundo ion.
Virios compostos tem sido sintetizados corn o intuit() de se estudar a influencia da
disposicao dos dois aneis porfirinicos nas propriedades do par especial. A primeira
porfirina que associa dois aneis porfirinicos de forma semelhante aquela encontrada no par
especial foi sintetizada por Tabushi e colaboradores 85 . Uma diporfirina angular semelhante
aquelas mostradas na figura 19 (estruturas 15-17), foi inicialmente sugerida como modelo
do citocromo-c3 (content quatro grupos heme), supondo a existencia de interacCies hemeheme nesta biomolecula. Ha urn acoplamento moderadamente forte entre os dois aneis,
que provoca a supressao da fluorescéncia e o desdobramento da banda Soret. E oportuno
lembrar que urn efeito cooperativo corn relacao a coordenacào de CO ao derivado de
ferro(II) foi observado, na presenca de 4,4'-bis(piridil)metano ou N,Nbis(imidazoil)metano86.
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Fig.18: Grâfico do rendimento quantico de fluorescencia em funcao da proporcao molar
de ions Agf adicionado. A forma sigmoidal da curva indica a presenca de urn efeito
cooperativo, como no caso da coordenacao de 02 na hemoglobina.

0 estudo detalhado da influência da disposiyao dos aneis porfirinicos e da energi
dos componentes de uma cadeia de transporte de eletrons sobre a velocidade d
transferéncia eletreinica, foi realizado por Sessler e colaboradores". Foram utilizado
nesse estudo a serie de porfirinas mostrada na figura 19. As velocidades de transferénc
de eletrons do estado singlete de porfirinas ligadas diretamente a quinonas 89-9° sa
extremamente rapidas, resultando na total supressao da fluorescéncia da base-livre e d
derivado de zinco. Este resultado contrasta com os descritos anteriormente para a
tetra(ferrocenilfenil)porfirina estudado por Bruise e colaboradores 82 . Por sua vez, a
bis(porfirinas) angulares se mostram mais eficientes que as lineares, corn relay-do
transferéncia de energia e de eletrons, apesar de nos dois casos o grupo fenil ponte ter ur
'Angulo interplanar de cerca de 90° em relay d- o ao piano das porfirinas. A influéncia d
energia do grupo ponte sobre a velocidade de transfertncia de elêtrons foi estimad
ufilizando-se o seguinte arranjo de subunidades: a) ZnP-H 2P-Q e b) H2P-ZnP-Q.
energia do estado singlete do ZnP é cerca de 0,17 eV maior que a energia do estad
singlete do H2P. Assim, no caso "a" a transferéncia de urn eletron do H 2P para Q, pod
ocorrer por meio da transferéncia de energia do ZnP para H2P ou pela excitacdo direta d
porfirina base-livre, seguida da separaydo de cargas. Esta reacdo é extremamente rapid
(ke  10 12 s'). No caso "b", o H2P no estado excitado encontra-se separado pelo ZnP
ou seja cerca de duas ordens de grandeza menor. Visto que a transferénci
Ice=5,4x10 1 °
de energia do H213* para ZnP é pouco provavel, foi sugerido o mecanismo d
superexchange no processo de transfer8ncia eletreinica.
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Fig.19: Bis-porfirinas angulares e lineares estudados por Sessler e colaboradores87-88

Sistemas muito mais elaborados contendo varias moleculas de porfirina e grupos
receptores, ligados covalentemente a longas cadeias insaturadas, semelhantes a carotenos
ja foram estudadas. Os carotenos 75 atuam como fotosensibilizadores auxiliares nos
sistemas fotossintkicos naturais, transferindo a energia absorvida para o par especial dos
centros ativos, de forma extremamente eficiente. This moleculas sao o resultado de um
cuidadoso trabalho de engenharia molecular de forma a controlar a disposicao espacial e
as energias relativas dos grupos doador e receptor de eletrons, assim como selecionar o
tipo de ponte que une os varios componentes. Dentre os varios exemplos que poderiam
ser citados apenas as supermoleculas estudadas por Osuka e colaboradores 91 e Gust e
colaboradores92-93 , mostradas na figura 20, serao comentadas. Outros exemplos
ilustrativos sac) apresentados no artigo de revisao de Wasielewski24.
A supermolecula de Osuka91 contem duas porfirinas ligadas num arranjo que se
assemelha ao do par especial, conectado a um grupo pirometilideno por meio de uma
5,10-difenil(porfirina) ponte (fig.20A). Devido a forte interacao entre os aneis porfirinicos
do grupo doador terminal, a energia do estado S 1 diminui 0,19 eV e o potencial redox
diminui 0,17 eV, sendo a energia livre da reacao de separacao de cargas igual a cerca de
-0,33 eV. A banda de absorcao do grupo pirometilideno radical anion, em 715 nm,
formado logo apOs a absorcao de um fOton, decai biexponencialmente com tempos de vida
de 70 ps e 2,5 i_ts. Gust e colaboradores92-93 melhoraram este resultado utilizando o
sistema de cinco componentes caroteno-ZnP-H2 P-naftoquinona-benzoquinona (fig.20B).
A separacao de cargas ocorre corn uma eficiéncia de 83 % e o tempo de vida é de 55 p,
suficiente para que esta supermolecula possa ser utilizada como fotosensibilizador em
sistemas fotossinteticos artificiais.
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Fig.20: Porfirinas supermoleculares de A) Osuka e colaboradores 91 corn quatro
componentes ("tetrad") e B) Gust e colaboradores92 '93 contendo cinco componentes
("pentad").

0 objetivo final dos estudos utilizando modelos é o de preparar compostos que
possibilitem, por exemplo, a sintese de substa'ncias organicos a partir do CO2, utilizando
luz como fonte de energia. 0 sistema em questao deve ser constituido de pelo menos urn
ou mais grupos que atuem como fotosensibilizadores, e como catalisadores que
promovam a wddacao e a reducao dos substratos de interesse. Kimura e colaboradores
ligaram covalentemente o [Ni"(ciclam)] ao [Ru(phen) 3] 2+ (fig.21), com o objetivo d
associar as propriedades fotoquimicas do complexo de rutênio as propriedade
eletrocataliticas do complexo de niquel, para a reducao do CO 2 . Alp& a irradiacao de um
solucao aquosa contendo a supermolecula, constataram que ela promove a reducao foto
induzida do diOxido de carbono a CO, de forma muito mais eficiente que a mistura do
dois complexos. A partir deste resultado pode-se inferir que ocorre a separacao de carga
fotoinduzida corn a formacao da especie Nii(ciclam)-Ruill(phen). E, essa especie dev
possuir urn tempo de vida suficientemente longo para interagir corn as moleculas de CO2
presentes em solucao.

CO

Fig.21: 0 esquema mostra a fotoativacao da supermolecula de Kimura e colaboradores"
seguido da reducao do CO2 a CO.

Sauvage e colaboradores 95 propuseram o use do reconhecimento molecula
existente entre ions metalicos e ligantes, para construir estruturas organizadas qu
mimetizem o centro ativo do sistema fotossintetico. A porfirina ligada nas posicOes 5 e 15
a grupos fenil(terpiridina)96 pode ser utilizado como "tijolos moleculares" de oligOmero
lineares (fig.22A). Estruturas mais complexas podem ser montadas utilizando-se a
diporfirinas ligadas a 1,10-fenantrolina ou 2,2'-bipiridina, preparadas por Czuchajowski
colaboradores97 (fig.22B) e Sauvage e colaboradores 98 (fig.22C), e a tri(piridil)fen
porfirina ligada a urn grupo 2,2'-bipirina por meio de uma cadeia alquilica saturada
(fig.22D), obtida por Gaudemer, Pasternack e colaboradores 99 . Este tipo de id6ia tern sid
utilizado por Balzani e colaboradores 100- 101 na preparacao de complexos polinucleares d
ruténio polipiridinas. A molecula mostrada na figura 23 contem treze ions ruténio e quatr
tipos de sitios distintos l °°. Devido ao maior carater receptor 7T do ligante 2,3-bis(2
piridil)pirazina (2,3-dpp) em relacao ao ligante 2,2'-bipiridina (bipy), os estados MLCT d
menor energia se encontram na seguintes ordem: Ru(1-2,3-dpp)(bipy) 2Ru(.t-2,3

dpp)2(bipy) < Ru(4-2,3-dpp)3 . Assim, observa-se urn tipo de efeito antena, no qual
energia absorvida pelos grupos mais internos sao transferidos eficientemente para os
grupos perifericos. Devido a presenca de vArios sitios eletroquimicamente ativos e o
tempo de vida relativamente longo do estado triplete MLCT, o complexo deve ser ur
born candidato para atuar como catalisador redox multieletrOnico e fotosensibilizado
respectivamente.

A

Fig.22: A) 4-feni1(2,21,2"-terpiridina)-2,8,12,18-tetraetil-3,7,13,17-tetrametil(porfirina); B
bis-{ p-4,741,10-fenantrolinil(metanarnida)]-N[4-fenil(tritolil)porfirina(zinco)] } cobre(II);
p.-2, 9-(1, 10-fenantrolinil) { [(4-fenil)(tritolipporfirina][(4-fenil)(trimesitipporfirina] }
(4'-meti1,4-pentOxi-2,2'-bipiridina)-0-2-fenil(tri-4-piridipporfirina.

Fig.23: Complexo de polipiridina rutênio tridecanuclear de Balzani e colaboradores.
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Fig.24: A) Complexos de rutenio e 6smio polipiridinas coordenados a uma cadeia de
copolimero poliestireno/m,p-clorometil(estireno), modificados corn grupos 2,2'-bipy e
alquil(antraceno). B) Esquema mostrando as energias relativas das especies no estado
excitado.

A formacdo controlada de filmes polimëricos contendo grupos coordenantes e/ou
fotoeletroquimicamente ativos, vem sendo explorado com o intuito de se obter urn
material que possibilite uma eficiente separacdo fotoinduzida de cargas ou que atue como
urn eletrocatalisador. Meyer e colaboradores' demonstraram a viabilidade de se utilizar
cadeia de urn polimero soluvel para ancorar varios grupos fotoquimicamente ativo
(fig.24A), de forma que ocorra um processo de transferencia de energia a longa distancia
(fig.24B).
A formacao de filmes sobre eletrodos inertes por eletropolimerizacao 1 °3 tambem
tern sido intensamente explorada. Esta tecnica apresenta uma serie de vantagens sobre o
processos quimicos. Os filmes geralmente sdo bastante homogeneos e se encontram
imobilizados na superficie do eletrodo. A espessura e as propriedades que dependam do
estado de oxidacdo dos sitios ativos ou da cadeia podem ser controladas, além de se
possivel gerar filmes constituidos por du gs ou mais camadas de diferentes materiais, ou
por uma mistura de ambos. Meyer e colaboradores 1°4 realizaram um estudo sistematico d
influencia de varios fatores sobre a intensidade da fotocorrente, gerada por filmes de
polipirrol contendo [Ru(bipy) 3]2+ e MV2+, ligados covalentemente a cadeia polimerica,
tri(etanol)amina (TEOA) como agente de sacrificio. Nesses filmes mistos, contendo o
complexo de rutenio e MV 2+, a eficiéncia da conversäo de luz em corrente eletric
aumentou corn o aumento da relacao MV 2+/[Ru(bipy)3]2+ e corn a diminuicao da espessur
do filme. 0 tempo de vida do complexo de rutenio (fotosensibilizador) é relativamente
curto. 0 aumento no nUmero de vizinhos contendo MV2+ aumenta a eficiencia d
processo de supressao oxidativa e, tambern, aumenta a velocidade de difusdo do elêtron
em direcdo ao eletrodo, pelo mecanismo de conducao redox. Tambern, foi constatado que
a oxidacdo do filme de polipirrol tornando-o eletroquimicamente inativo melhora o
desempenho da celula fotoeletroquirnica, pois o polipirrol atua como urn supressor,
competindo corn os grupos MV2+ . Alem disso, o polipirrol é colorido e absorve na regia
do visivel. No caso de um filme constituido por uma camada interns contendo apena
MV2+ e uma externa contendo apenas o complexo de rutenio, a intensidade d
fotocorrente decresceu rapidamente a medida que a espessura da camada de [Ru(bipy)3]2
foi aumentada. Esse resultado indica que a velocidade de transferencia de eletrons diminu
corn o aumento da distancia entre os grupos MV2+ e as moleculas do fotosensibilizado
que se encontram prOximo a interface filme/solucao. A velocidade de transferencia d
energia entre os complexos de rutenio, tambêm, é pouco eficiente. 0 aumento d
concentracao de TEOA provocou a intensificacao da fotocorrente, mas esta converge
rapidamente para uma constante. Este comportamento indica que a difusao do agente d
sacrificio para dentro do filme esta limitando a velocidade de reducao dos ions
[Ru(bipy)3 ] 3+ gerados, impedindo o aumento do rendimento quantico do processo d
separacdo de cargas.
Outro aspecto que tern sido enfatizado é o possivel use das propriedade
eletroquimicas, eletrocataliticas e fotoquimicas na confeccao de dispositivos e sensore
moleculares 105106. Tais dispositivos se valem das propriedades moleculares, e não das
propriedades de um conjunto infinitamente grande de subunidades, como no caso do
semicondutores de estado sOlido. As moleculas convencionais apresentam uma serie de
propriedades quimicas e fisicas, mas sao incapazes de executar mais do que uma Unica
acdo de cada vez. Contudo, se compostos apresentando propriedades complementare
forem associados e organizados dentro de um sistema, funcOes complexas que envolvem
a participacdo de varios componentes poderdo ser executados. Alêm disso, novas

propriedades poderao surgir em decorréncia da interacao entre os grupos que compOe o
sistema8 . Pode-se citar como exemplos de funcao a separacao de carga fotoinduzida, a
transferéncia de energia eletrOnica a longas disancias, e o armazenamento de
informacOes i°7- 1 °8 . Esta ultima é de grande interesse principalmente na area da informatica,
visto que a miniaturizacao e o use de pulsos de ondas eletromagneticas ao inves da
corrente elótrica, poderia aumentar significativamente a capacidade e a velocidade de
processamento dos computadores atuais.
Segundo essa definicao muitas das supermoleculas mencionadas acima podem ser
consideradas como sendo dispositivos moleculares. Por exemplo, as supermoleculas que
servem de modelos do sistema fotossintetico e promovem uma separacdo eficiente de
cargas, poderiam ser imobilizados na superficie de eletrodos e estes poderiam ser
utilizados como conversores de sinais lutninosos em sinais eletricos. A mernOria baseada
na transferência eletrOnica fotoinduzida (fig.25), proposta por Hopfield, Onuchic e
Beratanl°9- 110, é uma possivel aplicacao da organizacao molecular no desenvolvimento da
nanoeletrOnica. Todavia, seria impossivel utilizar uma Unica moldcula para confeccionar
tais sistemas, devido as restricties impostas pelos efeitos quanticos 1 °5 . Por exemplo,
mesmo que as propriedades Opticas ou de emissdo tenham sido selecionadas, nao é
possivel saber quando aquela molecula vai absorver ou emitir luz. Por isso a necessario
utilizar urn conjunto relativamente grande de moleculas, de forma que se considere a
media estatistica de uma dada propriedade. Alern disso, resta o problema da preparacao e
da estabilidade das supermoleculas, que poderiam ser resolvidos utilizando-se o principio
do reconhecimento molecular, da auto-formacao, da auto-repficacao e da autoregeneracdo26.
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Fig.25: Mem6ria fotoquimica proposta por Hopfield, Onuchic e Beratan.
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Apesar de se estar buscando efeitos e propriedades diferentes daqueles que sa
atualmente utilizados na eletremica, parece inconcebivel a possibilidade de se constru
uma maquina que funcione utilizando sinais quimicos. Sequer sabemos como preparar
fins e os conectores, quanto mais o intrincado mecanismo que possibilita o transporte
informacOes ate o cerebro e a forma de armazenamento e processamento das informacOe
Os dispositivos moleculares artificiais devem ser muito mais simples e, a curto praz
devem utilizar as propriedades ja. conhecidas. Por isso, torna-se importante criar meios
conectar os dispositivos moleculares aos dispositivos eletremicos convencionais. Nes
sentido, a interessante imobilizar os compostos na superficie de eletrodos, seja por me
da formacäo de polimeros, por adsorcdo ou por meio de ligacao covalentel°3.
Murray, Wrighton e colaboradores 111-115 propuseram o use de polimeros
confeccdo de dispositivos eletremicos tais como retificadores, diodos e transistores. O
sistemas se baseiam nos dispositivos ja existentes, apenas explorando as propriedad
intrinsecas dos grupos que comp& as cadeias e os grupos dopantes ligad
covalentemente ou nao a mesma. Na figura 26 é mostrado o esquema de um dispositi
(transistor) desenvolvido por Wrighton e colaboradores i 1 . 0 material ativo é u
polimero baseado em polianilina ou poli N,N-benzil(4,4'-bipiridinium) (BV2+
depositados eletroquimicamente entre eletrodos de ouro, que se encontram separados p
uma distäncia de cerca de 50 nm. A quantidade de polimero necessaria para se faze
coneccdo entre dois microeletrodos é inferior a 10' mol de BV 2+ . Esta pequenissi
quantidade de material presente na juncdo faz com que o consumo de energia seja mu
pequeno e a freqiféncia de trabalho seja elevada.

Fig.26: Esquema do transistor, baseado em polimeros condutores redox, proposto p
Wrighton e colaboradoresm.

HI- PARTE EXPERIMENTAL

III.a- Equipamentos, Reagentes e Solventes Utilizados

Todos os solventes e reagentes comerciais sào de grau analitico e foram utilizados
sem nenhum tratamento, a menos que haja mencdo em contrario.
Os espectros eletrOnicos foram obtidos num espectrofoteimetro HP8452A de
varredura rapida, o qual possui uma matriz de diodos como detetor, ou urn
espectrofotehnetro de fibra optica Guided Wave modelo 260.
Os voltamogramas ciclicos foram obtidos utilizando-se o programador universa
modelo 175 e o potenciostato/galvanostato modelo 173 da Princeton Applied Research
Corporation (PARC) ou urn bipotenciostato PARC modelo 366 acoplado a urn registrador
XY modelo RE0089. Foi utilizado uma cela eletroquimica convencional de tres eletrodos
consistindo de urn eletrodo de trabalho, urn eletrodo de referencia e urn eletrodo auxiliar
(fio de platina espiralado). Os estudos voltametricos foram realizados em
dimetilformarnida (DMF), acetonitrila e agua. Foram utilizados como eletrodos de
trabalho e de referencia em solventes orggnicos, respectivamente, urn eletrodo de disco de
platina (A=0,071 cm2) ou de carbono vitreo (A=0,196 cm2) e urn eletrodo de Ag/Ag+
0,010 M em acetonitrila (E°=-0,50 V vs EPH, a 25 °C), contendo TEAC1O4 0,10 M
como eletrOlito suporte. Em meio aquoso foi utilizado urn eletrodo de disco de carbono
vitreo (ToKai), A=0,196 cm2, e urn eletrodo de Ag/AgC1, em KC1 1,00 M (E°=-0,222 V
vs EPH, a 25 °C), respectivamente. Todos os valores de potenciais desta tese foram
normalizados e expressos em volts vs EPH, de modo a facilitar a comparacdo entre os
mesmos.
Atualmente dispomos de eletrodos miniaturizados e estamos utilizando uma cela
eletroquimica de quartzo corn tampa de Kel-F, para orientar os eletrodos e impedir a
entrada de 02 . Este sistema possui a1gumas vantagens: por exemplo, é possivel se fazer
urn estudo voltametrico corn menos de 1 ml de solucdo, alem de permitir a execucao de
estudos espectroeletroquimicos. 0 DMF utilizado na eletroquimica e espectroeletroquimica foram tratados corn sulfato de cobre anidro, bidestilado sob vacuo e
armazenados em ampolas de vidro, sob atmosfera de argemio. Os valores de E 112 foram
estimados como sendo as mêdias aritmeticas dos potenciais de pico cate glico e arthdico.
Os dados espectroeletroquimicos foram obtidos utilizando-se uma cela de caminho
Optico de 0,025 cm, possuindo urn minigrid de ouro como eletrodo de trabalho e
minieletrodos de referencia e auxiliar. Foi utilizado tambem a cela voltametrica
anteriormente citada, na qual o eletrodo de trabalho é aproximado do fundo da cela (face
plana da cela espectrofotometrica de quartzo) ate que se alcance a condicao de "thin
layer". Nessas condicoes a resposta voltametrica é distorcida, mas a resposta
espectroeletroquimica e perfeita, pois a corrente é prOxima de zero. As variacOes no
espectro visivel/infravermelho-proximo podem ser acompanhadas utilizando-se o
espectrofothmetro Guided Wave modelo 260, acoplado a sonda modelo 91266, e a
superficie espelhada do eletrodo de platina.. A sonda contem um feixe de fibras-Opticas.

Algumas delas encaminham a luz proveniente da fonte para a extremidade da sonda,
enquanto que outras coletam a luz que retorna a extremidade da sonda e a encarninha par
o detetor de silicio ou de germanio. Nesse arranjo o eletrodo tern dupla fimcao: aplica o
potencial e ao mesmo tempo serve como refletor. Logo o caminho 6ptico é o dobro da
espessura da fina camada de solucao entre a janela de quartzo e a superficie do eletrodo.
Os espectros de ernissao foram obtidos num espectrOmetro de luminescéncia da
Photon Technology Inco. (PTI) modelo LS-100, utilizando uma cela convencional de 1,00
x 1,00 cm ou uma cela cilindrica de quartzo, corn cerca de 3 mm de diametro. O
espectros a baixa temperature foram obtidos utilizando-se um frasco de Dewar especia
fornecido pela PTI. Esta apresenta um bulbo cilindrico nao espelhado, de cerca de 4 cm
na parte inferior, corn urn diametro adequado para acomodar a cela. As solucOe
etanOlicas utilizadas formam urn vidro de qualidade Optica, quando sac) mergulhados em
nitrogénio liquido (77 K). Todas as solucOes foram cuidadosamente desaeradas corn
argOnio antes de se registrar os espectros de etnissao ou excitacao.
Os espectros Raman ressonante, das porfirinas polinucleares em solucao, foram
obtidos utilizando uma cela giratOria e um espectrOmetro Raman Jarrel-Ash modelo 25
300, equipado corn lasers de argOnio e de kriptOnio da Spectra Physics. As intensidades de
pico foram medidas em relacao a banda Raman do sulfato em 980 cm-' ou a banda Raman
do nitrato em 1050 cm- 1 . Os espectros no estado sOlido foram obtidos diluindo-se
amostra em KNO 3 , que foram colocadas e compactadas numa cela giratOria corn sulco
concéntricos. As intensidades foram medidas em relacao a banda do nitrato em 1050 cm'Os dados de "flash-fotOlise" foram obtidos utilizando-se um sistema Optic° d
Applied PhotoPhysics. A excitacao da amostra foi realizada com urn laser pulsado de
Nd/YAG, com gerador de harmonicas (1064, 532, 355 e 266 nm), modelo SL801, da
Spectron Laser Systems, (largura do pulso = 15 ns), posicionado a 90° em relacao ao feixe
da lampada analisadora de xenOnio de 150 W. 0 pulso do laser é dividido por um "beam
splitter" de tal forma que urn feixe de pequena intensidade alcance urn dispositivo
fotovoltaico, responsivel pelo acoplamento entre a fotomultiplicadora, um obturado
posicionado logo apOs a lampada de xenOnio e urn osciloscOpio digital Tektronics, modelo
2230, interfaceado corn um microcomputador. Todos os experimentos foram realizado
utilizando-se a harmOnica de 355 nm, sendo registradas as absorbancias diferenca entre a
amostra no estado fundamental e apOs a excitacao.
Os dados de fotocorrente foram obtidos utilizando-se o bipotenciostato modelo
366 e o registrador XY, acoplado a urn sistema Optic° da Applied PhotoPhysics
constituido de uma fonte de xenOnio de 150 W e urn monocromador f/3.4. 0 feixe de lu
monocromatica foi conduzida ate a superficie do eletrodo por meio de uma fibra Optica de
0,5 mm de diametro. Ao eletrodo recoberto corn o filme de [M-TPyP{Ru(bipy)2C1}4]
(TFMS) 4 , mergulhado numa solucao 0,25 M, tampao acetato 0,26 M, pH=4,7, saturad
corn 02, foi aplicado urn potencial de cerca de 0,2 V. A variacao de corrente na auséncia e
presenca de luz, para comprimentos de onda na faixa de 700 a 280 nm, foi registrada. As
intensidades da fotocorrente foram corrigidas utilizando-se a poténcia da lampada, na faix
de comprimentos de onda estudada, medidos corn o espectrofotOmetro Guided Wave, n
modo Light Meter.
As medidas de pH foram realizadas utilizando-se um pHmetro Digimed modelo
DMPH-3 e urn eletrodo de vidro combinado da Orion.

ILI.b- Preparacio do [Ru(bipy)2C12]

Este complexo foi sintetizado 116 refluxando-se 20 g de RuC13 .nH2O (INCO
Europe Limited, 41,12 % em peso em rutenio), 24 g de 2,2'-bipiridina (Aldrich) e 23 g de
LiC1 (Carlo Erba) em 120 ml de DMF (Merck), por cerca de 8 horas, sob atmosfera de
argOnio. 0 produto sOlido foi isolado filtrando-se a mistura reacional apOs ter sido
resfriado a temperatura ambiente. Este foi lavado corn acetona ate o filtrado nao mais
apresentar uma coloracdo marron avermelhada e, em seguida, corn agua para remover o
excesso de LiC1, ate o filtrado se tornar incolor. 0 sOlido foi lavado novamente com um
pouco de acetona e, finalmente, corn titer etilico. 0 produto foi secado na estufa a vacuo,
a 100 °C, por cerca de 2 horas e depois mantido num dessecador sob vacuo, na presenca
de silica-gel ativada a 120°C. Foram obtidos 28 g do produto, sendo o rendimento de 82
%.

III.c- Preparacao das Porfirinas Polinucleares

Os metodos utilizados na sintese do H2 TPyP, dos M-TPyP e do
[Ru(Hedta)(H20)].3H20 foram descritos anteriormente 19 . Abaixo serdo descritos a
demais sinteses efetuadas e no final sera() apresentados os resultados das analises
elementares.

III.c,1- Na4 [CI(H20)FeTPyP{Ru(edta)} 4] e Na41C1(H20)CoTPyP{Ru(edta)}4l

Os complexos acima citados foram sintetizados reagindo-se a metaloporfirina
correspondente,
ou seja,
[FeTPy11(0Ac-).H20 e [CoTPyl1C1.H2 0,
cor
[Ru(Hedta)(H20)].3H20. A metaloporfirina foi solubilizada em HC1 0,025 M e adicionad
a uma solucao aquosa de [Ru(Hedta)(H20)].3H20, na proporcao de 1:5, repectivamente
Ambas eram solucOes concentradas. Instantaneamente observou-se a formacdo de um
precipitado floculoso corn a coloracdo tipica da porfirina utilizada e o sobrenadante
tornou-se praticamente incolor. Em seguida, o pH da mistura reacional foi ajustado para
cerca de 5, adicionando-se lentamente e sob constante agitacdo uma solucdo 0,5 M d
NaOH. A medida que o pH da mistura is se elevando, observou-se a solubilizacão do
precipitado inicialmente formado, resultando, finalmente, numa solucao de coloracäo
escura. E oportuno lembrar que o Fe e CoTPyP sdo insolUveis em agua a pHs superiores
a cerca de 3. 0 aumento da solubilidade do composto obtido em agua é um indicio de qu
uma nova especie se formou. Esta solucao foi concentrada num evaporador rotatOri
aquecendo-se a solucao a cerca de 50-60 °C, corn a ajuda de urn banho-maria. Entdo, o
complexo foi precipitado adicionando-se algumas gotas de HC1 0,5 M, enquanto que
excesso de [Ru(Hedta)(H20)] permaneceu em solucao e pode ser facilmente eliminado
filtrando-se a mistura e lavando-se o &Mid° corn agua. 0 sOlido assim obtido é muito
pouco sohlvel em agua. Para transforms-lo na sua forma solirvel, o sOlido foi suspenso em
agua e cuidadosamente neutralizado corn NaOH 0,5 M. A solugdo resultante fo
evaporada ate a elirninacdo total do solvente. 0 sOlido escuro obtido foi lavado corn

etanol e mantido num dessecador sob vãcuo, na presenca de silica-gel previamente ativada
a 120 °C. 0 rendimento é prOximo a 100 %.

III.c.2- Preparacio dos [M-TPyP{Ru(biPY)2C1}41(TFMS)4

A porfirina base livre (Aldrich ou sintetizado) e as metaloporfirinas polinucleares
modificadas corn [Ru(bipy) 2C1] + foram sintetizadas81 refluxando-se [Ru(bipy)2C12] com a
porfirina ou metaloporfirina, respectivamente, na proporcao de 4,1:1, em acido acetic()
glacial (Merck) por cerca de 45 minutos. 0 solvente foi removido num evaporador
rotatOrio a cerca de 40 °C e o sOlido lavado com acetona, de modo a remover todo o
HOAc. Geralmente, o filtrado é praticamente incolor, indicando que ndo houve perdas de
porfirina ou do complexo de ruténio. Entao, o sOlido foi redissolvido em metanol e
novamente refluxado por cerca de 45 minutos para garantir a coordenacao de quatro
grupos [Ru(bipy)2C1]+ a todos os residuos de piridina da [M-TPyP]. Em seguida, todo
metanol foi removido corn o auxilio de um evaporador rotatOrio. Este produto ainda se
encontra impurificado corn o excesso do complexo de ruténio e eventuais produtos de
degradacdo dos reagentes.
A purificacao foi efetuada dissolvendo-se o sad° anteriormente obtido num
volume minimo de DMF e adicionando-se esta solucao, lentamente, sobre um volume três
a quatro vezes maior de acetona. A precipitando do complexo, geralmente, e rapida
ficando as impurezas em solucdo. Mesmo assim, é aconselhavel aguardar cerca de 15
minutos antes da filtracdo e lavar o sOlido corn a mistura de solventes acima citada ate que
o filtrado se tome apenas levemente amarelado. Este processo foi repetido tantas vezes
quanto necessarios, para se eliminar a maior parte das impurezas.
A purificacao final foi realizada dissolvendo-se o produto obtido acima num
volume minimo de metanol e precipitando o complexo na forma de seu sal de
trifluorometanossulfonato (TFMS). Este processo consiste na adicdo de uma solucdo
metanOlica do complexo, na forma de cloreto, a uma solucao aquosa de Li(TFMS). 0
volume da solucao aquosa deve ser cerca de duas vezes maior do que da solucao
metanOlica para que haja uma boa precipitacao. 0 sOlido obtido foi lavado corn mistura
metanol/dgua (1/10). Caso ainda restem impurezas, o procedimento acima deve ser
repetido, trocando-se de antemao o contra-ion. Isso foi efetuado dissolvendo-se o
complexo, na forma de sal de TFMS, no volume minimo da mistura DMF/acetona (1/4), e
adicionando-se sobre uma solucao saturada de LiC1 no mesmo solvente. Foram
sintetizados desta forma os sais de trifluorometanossulfonatos das porfirinas modificadas
corn grupos [Ru(bipy) 2C1]+ derivados da porfirina base-livre e das Mn", Fe 3+, Co', NE',
Cu' e Zn" meso-tetra(piridil)porfirinas, corn rendimentos em torno de 80 %. Os
complexos na forma de sais de PF6 podem ser obtidos utilizando-se o procedimento
descrito para o sal de TFMS.
Todas as metaloporfirinas modificadas corn [Ru(bipy) 2C1]+ foram obtidas a partir
da reacao das respectivas metaloporfirinas com [Ru(bipy) 2C12]. Entretanto, tais compostos
poderiam ter sido obtidos metalando-se a [TPyP{Ru(bipy) 2C1} 4]C14 . Estas reacOes
poderiam ter sido realizadas em metanol contendo uma base, por exemplo trietilamina,
para remover os ions H+ gerados na reacao. Este metodo foi testado na preparacao do
derivado de niquel, em pequena escala.

Ell.c.3- Resultados das Analises Elementares

Na Tabela I sdo mostrados os resultados das microandlises dos compostos
preparados. Observa-se uma boa concorancia entre os resultados calculados, utilizandose as formulas minimas apresentadas, e os resultados experimentais. 0 erro estimado pelo
fabricantes do aparelho Perkin Elmer para analise de C, H e N é de ±0,3 %, para os tres
elementos, havendo maior imprecisdo no caso do nitrogénio.

Tabela I: Formulas minimas, pesos moleculares e valores calculados e experimentais
relativos as percentagens de C, H, e N dos compostos sintetizados.
COMPOSTO / PERCENTAGENS CALCULADAS
FORMULA MINIMA / RESULTADOS EXP.

PM (g)
exp

C
ii

H
ti

N
n

Na4 [C1(H20)FeTPyP(H20){Ru(edta)} 4 116H20
Cs()H1o6N 16 049Na4C1FeRu4

2663,3

36,08
36,16

4,01
4,09

8,41
8,54

Na4 [Cl(H20)CoTPyP{Ru(edta)} 41.8H20
C801-190N 16 041 Na4C1CoRu4

2522,3

38,10
38,51

3,60
4,13

8.93

[Ru(bipy)2C12].H20
C201H 18N4ORuC12

420,4

47,82
47,19

3,61
3,61

11,15
11,15

RI2TPYP { Ru(bi PY)2C1 }4i( TFMS)4 .4(H20)
C1241198N24RU40 16S4F1204

3082,6

48,32
47,81

3,20
3,11

10,91
10,17

[H2TPyP { Ru(bipy)2C1} 4]C14.10(H20)
C 120.14 110N240 10C18Ru4

2408,3

52,67
51,96

4,05
4,08

12,28
12,32

[MnTPyP(H20)2 {Ru(biPAC1} 4 i(TFMS)5 .2(H20)
C 125 1196N24 MILR11 4 0 19 S5F 15 C14

3284,6

45,71

2,95

10,23

45,86

3,03

10,10

[FeTPyP(H20)2 {Ru(bipy) 2C1} 4 RTFMS)5 (H20)
C 125H94N24FeRu40 18S5F 15C14

3267,5

45,95
47,41

2,90
2,98

10,29
10,35

[Co TPyP(H20)2 {Ru(biPACI} 4 KTFMS)5 .2(H20)
C 125H96N24CoRu40 19 S5F 15C14

3288,6

45,65
46,18

2,94
3,12

10,22
10,27

[NiTPyP {Ru(bipy) 2C1} 41(TFMS)4 .4(H20)
C 124H96N24NiRu40 16 S4F12C14

3103,3

47,44
47,80

3,08
3,06

10,71
10,21

[CuTPyP {Ru(bipy)2C1} 4KTFMS)4.10(H20)
C124H 108N24CuRu4022 S4F 12C14

3252,2

45,80
45,90

3,35
3,2

10,34
9,99

[ZnTPyP {Ru(bipy)2C1 } 4] (TFMS)4.3(H20)
C 174H941\1.7 4ZnRu40 15 S4F 1 ,C14

3128,0

47,61
48,15

3,03
3,11

10,75
10,53

8,89

IV- ESPECTROS ELETRONICOS

0 estudo dos espectros eletrOnicos das porfirinas, metaloporfirinas e compostos
macrociclicos correlatos, foi realizado por Gouterman e colaboradores 117 . Segundo o
modelo dos quatro orbitais de fronteira, os orbitais a lu (n) e a2u (n) (HOMO's) encontramse completamente preenchidos e o orbital vazio de menor energia possui simetria eg(n)
(LUMO's). 0 orbital de simetria a lu possui regiOes nodais localizados sobre os carbonos
meso e os atomos de nitrogénio, enquanto que o orbital de simetria a2u apresenta baixa
densidade eletrOnica sobre os atomos de carbono pirrOlicos, do anel porfirinico. Essas
caracteristicas fazem corn que a energia do primeiro seja mais sensivel aos substituintes
nos carbonos pirrOlicos. Por outro lado, a energia do orbital a 2u é mais sensivel a natureza
dos substituintes nos carbonos da posicdo meso, ao tipo de metal coordenado ao ane
porfirinico e aos ligantes axiais coordenados ao metal l 18.
Big
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Fig.27: Esquemas mostrando o diagrama de orbitais moleculares da porfirina e os estados
espectroscOpicos da porfirina, considerando-se a simetria D 4h . As transicOes eletrOnicas
correspondentes a banda B, Q e da regido do ultravioleta foram indicadas.

Os dois orbitais preenchidos possuem energias muito prOximas, como mostrado na
figura 27, podendo haver inversdo da posicao relativa desses orbitais, dependendo do
metal central. Eventualmente, tais orbitais podem estar degenerados. Os estados excitado
de menor energia sdo obtidos por meio da promocdo de um elêtron daqueles orbitais para
o orbital e g , gerando dois estados de simetria E u , corn energias prOximas. Contudo, a
interacäo entre estes dois estados excitados provoca o desdobramento dos mesmos
gerando estados de menor e mthor energia. Os diagramas de orbitais moleculares
mostrados na figura 27 sdo validos para complexos com simetria D4h, nos quais se observ
uma transicdo intensa na regido de 400 nm (banda Soret ou B) e duas transicOes na regido
de 500 a 600 nm (bandas Q 0.0 e Q 1.0). Segundo o modelo de Gouterman 117,119 a grande
intensidade da banda Soret é resultante da somat6ria dos momentos de transicdo de dipolo
eletrico das duas transicOes que levam ao estado E u , enquanto que a intensidade da band
Q (0.0) é definido pela diferenca entre aqueles momentos de transicao. Assim, caso os
orbitais a lu e a2u sejam degenerados esta banda praticamente inexiste, como no caso da
corrpp120. A banda Q 1 _0 de maior energia é atribuida a uma componente vibrOnica, no
qual se observa urn roubo de intensidade da banda Soret, e sua absorptividade molar é

mais ou menos constante nas metaloporfirinas. No caso das porfirinas base-livre, a
desdobrando-o
diminuicdo da simetria para D 2d quebra a degenerescéncia do estado
nas suas componentes nas direcOes x e y. Isso leva ao aparecimento de quatro bandas na
regido do visivel.

IV.a- [H2TPyP{Itu(biPY)2C1}41

0 espectro eletrOnico da 5,10,15,20-tetra(4-piridil)porfirina coordenada a quatro
grupos [Ru(bipy)2C1] +, atraves dos atomos de nitrogénio piridinicos, possui bandas de
absorcao em 292, 356, 414, 470, 518, 560, 584 e 642 nm (figura 28e), consistente corn a
presenca de dois crom6foros na molecula: urn locali7ado na porfirina e outro nos
complexos de ruténio perifericos81 . As bandas em 292, 356 e a banda larga em torno de
470 nm sao caracteristicas dos grupos [Ru(bipy) 2C1(pyP)r. A banda em 292 nm pode se
atribuida a transicao Tc--->rt* das bipiridinas, enquanto que a banda em 356 nm e 470 nm
podem ser atribuidos, respectivamente, a transicao de campo ligante39
(Kalyanasundaran I21 atribuiu esta banda a uma transicao de transferéncia de carga) e
transicao de transferéncia de carga metal-ligante (MLCT), Rull thr—>pie da piridina, po
analogia corn a atribuicdo do espectro eletrOnico do [Ru(bipy) 3]2+ . As demais bandas sào
caracteristicas da porfirina, sendo que, a banda em 420 nm foi atribuida a banda Soret e
aquelas em 518, 560, 584 e 642 foram atribuidas as bandas e a" 7,119, respectivamente.
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Fig.28: Titulacao espectrofotometrica de uma solucao 5,8x106 M de
[H2TPyP{Ru(bipy) 2C1} 4]C14 , em meio aquoso, com HC1 3 M. a) pH = 1,24, b) 1,71, c
1,98, d) 2,20 e e) 5,30.

Tabela Posicao das bandas de absorcdo no espectro eletrOnico da H 2TPyP e alguns de
seus derivados. Sao dados entre par8nteses os valores dos logaritmos das absorptividade
molares.
MLCT

Soret

Qy(1-0)

(4(o-0)

Qx(0-0)

[H2TPyP] a,124

Qx(10)

417
(5,6)

513
(4,3)

547
(3,7)

588
(3,8)

643
(3,2)

[H4TPyP] b,124

420
(5,3)

518
(4,1)

553
(3,7)

585
(3,8)

638
(3,1)

[H6Tpyp ] b,124

442
(5,4)

[H2TMPyP] 6,123

422

Composto

7C-->ni

d-*d

(5,2)

[H2Tmp y p ] b,123

[H2TPyPRII114] b
[H2TPyPRu114] c

639
(4,2)

588
(4,1)
518
(4,0)

446
(5,3)

551
(3,8)

585
(3,6)

641
(3,1)

590

642

(4,0)

(4,2)

-470
(4,7)

414

518

560

584

642

(5,2)

356
(3,8)

(5,3)

(4,2)

(3,8)

(3,9)

(3,4)

298
(5,2)

368
(4,4)

-470
(4,8)

418
(5,4)

518
(4,0)

558
(3,0)

594
(3,4)

650
(2,7)

292

[H4TPyPRu114] b

706
292
350
-470 440
546
(4,6)
(4,7)
(3,6) (3,8) (4,8)
(3,7)
a) em CHC13 , b) em solucao aquosa e c) em DMF. As cargas dos complexos foram
omitidos e os ninneros indicam as referencias. As atribuicOes das bandas das porfirinas biprotonadas na tabela I sdo aproximadas. Nesses casos, admite-se que ha um aumento na
simetria do crom6foro, de D 2d para Do h , de forma que os eixos x e y se tornam
indistinguiveis e as transicOes sac) atribuidas como sendo
-.1-00 e 0 respectivamente para
as transicOes de maior e menor energia"7'119.

Se uma solucao aquosa da porfirina polinuclear for acidificada e o pH se tornar
inferior a 3, observa-se o deslocamento da banda Soret de 414 para 440 nm e o
aparecimento de uma nova e intensa banda em 706 nm, enquanto que as posicOes das
bandas devido aos complexos de ruténio perifericos permanecem praticamente inalteradas.
Na figura 28 sdo mostrados os espectros obtidos durante a titulacdo da porfirina corn HC1,
na faixa de pH entre 5,30 e 1,24. 0 grâfico de loggH2TPyP{Ru(bipy)2C1}4]/[H4TPyP
{Ru(bipy)2C1} 4]) em funca'o do pH é uma reta, sendo o coeficiente linear igual a 2,0 (pKa)
e o coeficiente angular igual a 2,1. Este resultado é consistente corn a participacâo
simultanea de dois protons no equilibrio acido-base (eq.63), analogamente a reacdo

envolvendo os atomos de nitrogenios pirrOlicos doT
(pKa=2,2)123.

(pKa 1,1) e do H2TMPyP4

[1-12TPyP {Ru(bipy)2C1} 414+ + 21-1+ +--> [}14 TPYP {Ru(biPY)2C1}4i6+

(eq.63

Na tabela II sao apresentados os comprimentos de onda das bandas de absorcdo
do H2 TPyP e alguns de seus derivados. Como frisado acima, nota-se que o espectro
eletremico referente ao nixie() porfirinico da [H 4TPyP{Ru(bipy)2C1} 4] apresenta um
comportamento similar ao da H 4TPyP e H4TMPyP4+ , exceto pelo aparecimento de um
banda intensa e larga em 706 nm, quando ocorre a protonacao do anel. A natureza d
banda em 706 nm sera elucidada posteriormente, na secao da espectroeletroquimica.

Tabela
Posicao das bandas de absorcao (log e) no espectro eletrOnico dos [M-TPyP
{Ruii(bipy)2C1} 4], em DMF e dos [M-TPyP(Ru"edta) 4] em solucao aquosa.
transicOes no [Ru(bipy),CI]
MLCT
7r->7r*
d-->d

transicties na porfirina
Soret
Q 1 _0
Q3-0

[MnillTPyP{Ru(bipy)2C1} 4]

298
(5,2)

-490
(4,6)

466
(5,0)

[FeulTPyP {Ru(bipy)2C1} 4 1

298
(5,0)

362
(3,9)

-490
(4,5)

416
(4,9)

568
(3,9)

616
(2,3)

[CollITPyP {Ru(bipy)2C1} 4]

298
(5,2)

356
(4,1)

-490
(4,6)

434
(5,2)

546
(4,0)

594
(3,0)

[NiIITPyP {Ru(bipy)2C1} 4]

298
(5,2)

354
(4,2)

-490
(4,7)

414
(5,2)

530
(4,1)

580
(3,7)

[CuIlTPyP {Ru(bipy)2C1} 4]

298
(5,3)

356
(3,9)

-490
(4,7)

415
(5,3)

544
(4,2)

582
(3,7)

[ZnIITPyP {Ru(bipy)2C1} 4]

298
(5,3)

358
(4,1)

-490
(4,7)

430
(5,5)

562
(4,4)

606
(3,9)

[CollITPyP(Ru medta)4]

435
(5,1)

550
(3,9)

595
(3,0)

[FellITPyP(Ruill edta)4]

398
(5,0)

520
(4,0)

586
(3,0)

428
(5,2)

546
(4,2)

614
(4,1)

Composto

[FellTPyP(Ruil edta) 4]

-465
(4,6)

604
(4,1)

IV.b- [M-TPyP{Ru li(bipy) 2 C1} 41 e [M-TPyP{Ru111(edta)}41

Os espectros eletrOnicos das M-TPyP modificados corn grupos [Ru11(bipy),C1]+
sao andlogos ao do derivado da base-livre, e podem ser analisados supondo-se que
possuem dois cromOforos independentes. Os espectros eletrOnicos das metaloporfirinas
modificadas corn grupos [Rum(edta)] podem ser tratados de forma semelhante. Os
complexos [Ru m(edta)L]- coordenados a piridina e seus derivados28 nao apresentam
bandas na regiao do visivel; e o espectro eletrOnico dos [M-TPyP{Ru111(edta)) 4], nessa
regiao do espectro, é idéntico ao da metaloporfirina correspondentes. No entanto, a
especie reduzida, ou seja, [Ru 11(edta)L] 2- possui uma banda larga em torno de 450 nm,
atribuida a transicao de transfer6ncia de carga Ru n thr-->pir* da piridina. Os dados
concernentes aos espectros de absorcao sao apresentados na tabela
Os espectros eletrOnicos das especies estaveis nas condicOes ambiente, bem como
de outras especies geradas eletroquimicamente, serao apresentadas na secao dedicada
espectroeletroquimica.

V- ESPECTROS RAMAN RESSONANTE

Tradicionalmente a espectroscopia Raman tern sido visto como uma tecnica
complementar a espectroscopia vibracional no infravermelho (iv), pois por meio da mesma
pode-se obter informacties sobre modos vibracionais inativos no iv. Isso ocorre pois os
fenOmenos fisicos envolvidos sao diferentes e, conseqUentemente, as regras de selecao
tambem sao diferentes. Na espectroscopia no iv, um fOton de energia adequada é
absorvido pela molecula, sendo o momento de transicao regido pelo vetor momento
dipolar. No caso da espectroscopia Rarnan 125 a molecula é excitada vibracionalmente por
meio da colisao ineldstica de um fOton, e o momento de transicao depende da variacao da
polarizabilidade (eq.64) da molócula no estado virtual em relacao aquele do estado
fundamental. A intensidade do espalhamento Raman num angulo reto em relacao a luz
incidente (Ifi(orc/2)) é expresso pela equacao
2

jfi (7C / 2) =7E 2

la

VO Vfi)

is

I[apa] [aPai
p,a
fi

(eq.64)

fi

onde co é a permissividade do vacuo, vo e v fi Sao os nirmeros de onda da luz de excitacao
e da transicao Raman do estado vibracional i para f do estado eletrOnico fundamental, To é
a intensidade da radiacao de excitacao e [cc pc ]fi e o paesimo elemento do tensor
polarizabilidade de transicao.
0 efeito Raman possui baixissima eficiencia. Somente cerca de 1 fOton em 10 8 é
espalhado inelasticamente. A esmagadora maioria deles sao espalhados elasticamente,
sendo este fenOmeno denominado espalhamento Rayleigh. 0 espalhamento Raman ocorre
quando uma molecula interage com urn fOton, corn frequéncia bem distinta daquela
necessaria para levar a molecula a urn estado eletrOnico excitado estacionario, e é
promovido para um estado virtual. Sendo este um estado nao-estaciondrio e definido

como a combinacdo linear de todos os estados estacionirios da molecula, seu tempo de
vida é extremamente curto, rapidamente decaindo radiativamente para o estado eletreinico
fundamental. No entanto, o fOton emitido pode possuir maior ou menor energia que o
fOton incidente, sendo denominados espalhamentos anti-Stokes e Stokes, respectivamente.
No entanto, a medida que a frequéncia da radiacao excitante se aproxima da

frequéncia de transicao para urn estado eletrOnico estaciondrio, permitido por momento de
dipolo eletrico, observa-se uma grande intensificacdo na eficiencia do espalhamento (ate
cerca de 10 5 vezes). Nessa condicdo, o fenOmeno de espalhamento é denominado Raman
pre-ressonante, ou Raman ressonante quando as frequencias se tornarem coincidentes.
Note que neste caso, o estado virtual é definido quase que exclusivamente em fimcdo da
- es dos demais estados
contribuicdo do estado eletrOnico ressonante, sendo as contribuic O
despreziveis. Este fato pode ser expresso em fiincdo dos termos que contribuem para a
polarizabifidade de transicdo, definido pela equacdo 65:
[Ctixign, gal

(eq.65)
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Fey

h e c representam a constante de Planck e a velocidade da luz no vdcuo;
é o pesimo
elemento da matriz momento de transicdo do estado excitado "e" para o estado
fundamental; <n g v e > <v e I m g> e o fator de Franck-Condon representado pelo produto
das integrais de recobrimento vibracional entre os estados vibracionais "n e v" e "v e m"
dos estados eletremicos virtual e fundamental; v evg,„ e o ntimero de onda da transicdo do
estado vibracional "m" do estado fundamental para o estado vibracional "v" do estado
excitado, v o e o ninnero de onda da radiacdo monocromdtica de excitacdo; a- eV é um fato
de amortecimento (damping); h se k/Av es é a raid° entre a integral de acoplamento vibrOnico
e a diferenca de energia entre os estados excitados "e" e "s", que indica a intensidade do
acoplamento vibreinico entre esses dois estados excitados; e <n g I Q k I v e> representa a
integrais da matriz momento de transicdo vibracional.
Analisando-se o denominador das integrais de recobrimento dos modo
vibracionais no estado eletremico fundamental e no estado virtual, pode-se compreende
porque a intensidade do espalhamento Raman aumenta quando a frequencia do laser s
aproxima de urn estado eletremico estaciondrio. Observe que nesse caso o termo
\l ey,
v o tende a zero; e se tornaria igual a zero quando v ev gin = v o se nao existisse o
fator de amortecimento iFev. Esse fator estd relacionado corn o tempo de vida do estado
virtual. No caso do Raman conventional o tempo de vida desse estado é extremamente
[Ap] ge

gm

curto e o valor do fator de amortecimento pode ser desprezado frente aos demais termo
do denorninador. No entanto, no caso do Rr o tempo de vida do estado virtual se torna
maior, enquanto que a diferenca entre as frequéncias de excitacdo e da transicao eletremic
tende a zero. Portanto, o fator de amortecimento se torna um parimetro muito importante
na definicao da intensidade do espalhamento Raman ressonante.
Para que a intensidade do espalhamento Rr seja diferente de zero, pelo menos urn
dos termos da matriz polarizabilidade de transicao deve ser diferente de zero. Em geral, o
espectro a dominado por bandas cujos modos vibracionais sae, intensificados pel
mecamismo A. 0 momento de transicao de dipolo eletrico, [N] ge° e [p.a]eg°, devem se
diferentes de zero, ou seja a transicdo eletrOnica para o estado excitado considerado deve
ser totalmente permitida e pelo menos urn dos produtos das integrals de recobrimento
vibracional (fator de Franck-Condom), <neve><ve/mg>, deve ser nao nulo. Essa condica
de nao ortogonalidade é satisfeita quando ocorre uma alteracdo nas constantes de forca
dos modos vibracionais, e/ou existe urn deslocamento da posicão do minimo da curva de
energia potencial do estado eletrOnico excitado corn relacao ao do estado fundamental
Geralmente, as constantes de for-9a das ligaceies no estado excitado säo menores qu
aquelas no estado fundamental, pois o eletron é promovido para urn orbital anti-ligante
Considerando-se que a simetria da molecula se mantern constante durante o processo
somente os modos totalmente simetricos fazem corn que o termo vibracional seja diferent
de zero. Caso a simetria do estado eletrOnico excitado seja diferente daquele do estado
fundamental, os modos intensificados sera° aqueles que pertencem as operacOes comun
aos dois grupos de ponto.
Quando nao houver intensificacdo pelo mecanismo A, pode ocorrer
intensificacdo pelo mecanismo B (Herzberg-Teller). Nesse caso é necessario a presenca d
pelo menos mais um estado excitado para o qual a transicao eletrOnica seja permitida po
momento de dipolo. A intensificacdo por este mecanismo é bem menor que pelo
mecanismo A, pois envolve o acoplamento vibrOnico entre os dois estados eletremicos
excitados. Os modos intensificados serdo aqueles cujas representacOes irredutivei
estiverem contidas no produto direto entre as simetrias dos estados excitados, Fe el"
Assim, o mecanismo B pode tornar ativo modos nao totalmente simetricos.
A espectroscopia Rr é bastante conveniente pois é uma tecnica seletiva, qu
apenas intensifica os modos vibracionais associados as partes da molecula envolvidas n
transicao eletremica. Assim, ela se torna urn instrumento adequado para estuda
compostos que apresentam mais do que urn cromOforo em sua estrutura, pois permite
analisar seletivamente os modos vibracionais associados a cada urn deles. Nessa tes
apenas os complexos [ZnTPyP {Ru(bipy) 2C1} 4](TFMS)4 e [NiTPyP{Ru(bipy)2C1}4
(TFMS)4 no estado sOlido, foram caracterizados por meio desta tecnica. Contudo, o
resultados deste estudo podem ser utilizados para prever o comportamento Rr dos demai
derivados. Tambem, foi realizado a caracterizacao do complexo [Fe lITPyP(Rulledta)4] em
solucdo aquosa.
Os modos intensificados quando a amostra é excitada na regido da banda Soret
em geral, estão associados aos modos vibracionais totalmente simetricos (A ig) regido
pelo fator de Franck-Condon 125 (tipo A de Albrecht). A excitacao nas bandas Q provoca
intensificacao dos modos Rr governados pelo mecanismo de Herzberg-Teller (tipo B)
Este mecanismo intensifica os modos A 2g, B ig e B2g, enquanto que os modos totalment
simetricos nao sdo tao intensificados, exceto no caso das meso-tetra(fenil)porfirina
substituidas. Da mesma forma, os modos vibracionais dos grupos piridina da meso

tetra(piridil)porfirina, tambetn, podem ser intensificados devido ao acoplamento eletrOnico
ou vibrOnico do nixie() porfirinico coin os quatro substituintes piridina, no estado
excitado lu . Spiro e colaboradores imm fizeram um estudo detalhado dos espectros
Raman ressonante do NiP, NiTPP e NiOEP, baseado na analise de coordenadas normais
pelo metodo das rnatrizes GF e modelagem molecular pelo metodo dos campos de forca
de valência. Na figura 29 sdo ilustrados os modos esqueletais no piano e fora do piano
utilizados na angise.
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Fig.29 Ilustracdo das coordenadas locais usados por Spiro e colaboradores, na
classificacdo dos modos esqueletais da porfirina.

V.a- [M-TPyP{Ru(bipy)2C1}4](TFMS)4

Os estudos Rr das porfirinas polinucleares modificadas corn grupos [Ru(bipy)2C1]+
foram realizados comparando-se corn os espectros do [Ru(bipy) 2(py)C1]PF6 (fig.30), de
metaloporfirinas m similares e do complexo [Ru(bipy) 2(violurato)]PF6, da fiteratural". 0
espectro Rr da zinco porfirina polinuclear, em varios comprimentos de onda de excitacdo
sdo mostrados na figura 31. Comparando-se o espectro em 514,5 nm com aqueles do
complexo [Ru(bipy)2(py)C1]PF6, nota-se que são semelhantes. Logo, neste comprimento
de onda, ou seja, afastado das bandas de absorcdo da zinco porfirina e em ressonbcia
corn a banda MLCT dos complexos de ruténio perif6ricos, os modos desse cromOforo sRo
muito mais intensificados que os modos vibracionais da porfirina. Contudo, a medida que
o comprimento de onda de excitacdo se aproxima da banda Soret, percebe-se nitidamente
que as bandas em 1609, 1557 e 1004 cm-1 se intensificam. E, quando o comprimento de
onda de excitacdo se torna igual a 457,9 nm aparecem bandas intensas em 1352, 1252
1217, 1004 e urn conjunto de bandas em torno de 390 cm- 1 , caracteristicas da porfirina
(fig.31). Os perfis de excitacdo para os diversos modos vibracionais seguem trés
tendéncias (fig.32). As bandas em 1352, 1252 e 1217 cm- 1 acompanham o perfil do
espectro eletrOnico apenas da zinco porfirina e, portanto, podem ser atribuidos aos modo
vibracionais totalmente simetricos, predominantemente associados ao anel porfirinico
(fig.32B). Por sua vez as bandas em 1491 e 1320 cm- 1 acompanham de perto o perfil de
excitacdo (fig.32D) do [Ru(bipy) 2(py)C1]PF6 (compare as intensidades relativas na figura
30). Logo, estes podem ser atribuidos aos modos totalmente simetricos dos complexos d
ruténio perifericos. Por outro lado, os perfis de excitacdo das bandas em 1609 e 1557 cm-1
sdo coerentes corn a participacdo de modos vibracionais de ambos os cromOforos
(fig.32C). Isso ndo implica necessariamente que exista um acoplamento eletrOnico entre os
dois cromOforos. Na realidade, tanto a porfirina quanto os complexos [Ru(bipy)2C1(pyP)]+
apresentam bandas muito prOximas daqueles rthmeros de onda, gerando perfis de
excitacdo Raman que representam a somatbria da contribuicdo de ambos os cromOforos.
A porfirina é um born espalhador e a banda Soret possui uma absortividade mola
muito maior que a da banda MLCT dos complexos de ruténio perifericos. Assim, as
bandas menos intensas devido a estes ultimos devem estar encobertas pelas bandas da
porfirina, quando se excita com laser de 457,9 nm. 0 inverso é verdadeiro quando se
excita em 488 ou 514,5 nm. 0 [NiTPyP{Ru ll(bipy)2C1} 4], diluido em KNO 3 ou na form
de um filme sobre carbono vitreo (fig.33), apresenta comportamento similar ao do
derivado de zinco.
Na tabela IV foram listados os nUmeros de onda das bandas Rr e as respectiva
atribuicOes tentativa, obtidas por comparacdo corn as atribuicOes dos espectros Rr do
[ZnTMPy11 4+ 129 e do complexo [Ru(bipy) 2(violurato)] 130, previamente estudados.

Tabela IV: Niimeros de onda das bandas Rr dos [M-TPyP{Ru ll(bipy)2C1} 4], onde M=Zn2+
ou Ni2+ , e de compostos correlatos, com as respectivas atribuicOes tentativa.
[Zn
TMPyll a
1641 s
1554 s

[Run(bi [Ru11(bipy)
PY)2I-db 7(PY)Clic
1603 m
1600 s
1559 s
1558 s
1487 vs 1485 vs

[NiTPyP {Ru n
(biPY), C1 )4ic
1601 vs
1552 s
1481 vs

1455 vw
1358 vw
1353 s
1319 s
1274 m

1342 vw
1317 s
1272 w

1170 w

1172m

1064
1027

1025 w

662 w

667 m

1253 s
1219 s
1190 m
1094 w

1003 m
904 w
669 vw

1369w
1354 vw
1340m
1315 m
1267 w
1243 w
1209 m
1167w
1084 vw
1070 w
1020 m
1006 w
664 m
404 m

380 w
371 w

376 w

373 vw

[ZnTPyP {Run
(biPY)2C1}4ic
1609 vs
1557 vs
1491 s
1455 w
1358w
1352 vs
1348w
1321m
1273 vw
1252 s
1217 s
1173 w
1090 w
1084 vw
1024 s
1004 s
901 vw
669 m
447 vw
409 m
389 s
378 vw
371 m

Atribuicao
Tentativa
v(bipy)+6(py)
v(Cp-00)+v(bipy)
v(bipy)+8(bipy)
v(Ca-Cp)
v(C,„-N)
v(bipy)+O(bipy)
v(bipy)
v(Cn,-py)
v(py)
6(PY)
8(bipy)
5(Cp-H)
5(bipy)+v(bipy)
v(bipy)+v(py)
v(Ca-Cp)
O(Porf)
v(bipy)+O(py)

8(porf)
v(bipy)

350 vw
313 w
253 vw

320 m
269 w
230 m

O(Porf)
8(Porf)
v(M-N)

a) em solucào aquosa 129, b) sOlido diluido em Na2 SO4. Somente os modos da
bipiridinas 13° foram tabelados, L=violurato, c) sOlido diluido em KNO 3 . vs=muito forte
s=forte, m=mddio, w=fraco e vw=muito fraco.
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Fig.30: Espectros Rr do [Ru(bipy)2C1(py)](PF6 ) sOlido, diluido em KNO 3 , obtidos e
vãrios comprimentos de onda de excitacdo. Os asteriscos indicam as bandas do NO 3- e
bandas de plasma.
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Fig.31: Espectros Rr do [ZnTPyP{Ru(bipy)2C1} 4](TFMS)4 sOlido, diluido em KNO3
obtidos em varios comprimentos de onda de excitacdo. Os asteriscos indicam as bandas do
NO3- e as bandas de plasma.
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Fig.33: Espectros Rr do [NiTPyP{Ru(bipy) 2C11 4](TFMS)4 diluido em KNO3 e na forma
de urn fume sobre placa de carbono vitreo, kexc = 457,9 e 514,5 nm.

V.b- [FeuTPyP{Ruil(edta)}41

0 complexo [FeTPyP(Ru lledta)4]8- é constituido por doffs crom6foros: a ferro
porfirina e os complexos de ruténio perifericos. Assim, o espectro Rr do
[Ru11(edta)(isonic)] 2-, um complexo similar aquele presente na porfirina polinuclear, fo
obtido excitando-se diretamente na banda MLCT (fig.34A), como um padräo de
comparacao m . Pode-se observar no espectro Rr (fig.34B) a presenca de bandas muito
bem resolvidas em 1589, 1202, 1141 e 1008 cm- 1 , associadas aos modos vibracionais
totalmente simátricos do anel piridinico.
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Fig.34: (A) Espectro eletreinico do [Ru ll(edta)(isonic)1 2-; (B) e seu respectivo espectro R
em solucdo de Na2 SO4 0,2 M, 2‘'exc = 457,9 nm. (* banda do sulfato)

Os espectros Rr do complexo [Fe 11TPyP(Rulledta)4] 8-, obtidos excitando-se em
diferentes comprimentos de onda, na faixa de 450 a 650 nm, sao mostrados na figura 35.
As bandas encontradas em 1609, 1248, 1212 e 1027 cm- 1 foram atribuidas aos modo
vibracionais da piridina, baseado nas atribuicaes anteriormente propostas, por Nakamoto
colaboradores 129, para o complexo [Fem'I'MPyP]" e comparando-se corn as banda
encontradas no espectro do [Ru11(edta)(isonic)1 2-. As demais bandas seguem o perfi
caracteristico de modos localizados no nkleo porfirinico (tabela V).
De acordo corn a literatura132-135, os modos de estiramento simetrico v(Co-C/3)
v(Ca-N) e os modos de deformacdo do nixie° porfirinico sdo sensiveis aos estados d
oxidacdo e de spin do ion ferro. Geralmente, estes modos são encontrados entre 1355-

1369, 1560-1572 e 380-384 cni l , respectivamente, no caso do complexo [Fe lITP13] de
baixo spin; enquanto que nos complexos de alto spin sao encontradas entre 1341-1344,
1542-1554 e 372-376 cm'. No caso do [Fe 11 TPyP(Rulledta)4] g- tais modos se encontram,
respectivamente, em 1357, 1552 e 390 cm- 1 . Estes dados sdo coerente com urn complexo
de Fe(II) de baixo spin, apesar dos ligantes axiais (provavelmente agua) serem de campo
fraco. Em contraste, no caso do [Fe"TPP] e [Fe HTMPyP] o ion ferro encontra-se no
estado de alto spin, sugerindo que a forte interacdo 7C entre o ion Re e a piridina aumenta
a forca do campo ligante da porfirina, provocando o emparelhamento dos eletrons.

Tabela V: NUrneros de onda das bandas Rr do [Fe I1TPyP(Rulledta)4]8- e espècies andlogas.
FelliTMPyP 129 Fe"TMPyP 132
1641 m, p
1554 m, p
1518 vw, p
1495 s, dp
1448 s, p
1361 s, p
1292 s, dp
1277 rn, dp
1254 w, p
1220 m, p
1190 m, p
1104 m, dp
1098 m, p
1056 vw, p
1022 m, dp
1010 w, p
905 w, p
886 w, dp
823 m, dp
793 w, p
664 vw, p

395 w, p
240 w, p

1647 s
1547 vs

Ru"(edta)(isonic)
1589 vs
1480 vw

1433 m
1345 m

1252 m
1221 vs
1194 s

1202 s
1141 w

1097 w
1057 vw
1008 m
1002 m

FenTPyP
(Ru"(edta)4
1609 s
1552 s
1530 vw
1498 w
1450 vw
1357 s
1270 m
1248 m
1212 s

1090 w
1062 w
1027 s
1000 s
900 vw

Atribuicdo
Tentativa
v(py)
v(Co-Ca)
v(py)
v(CD-Ca)
v(Ca-Cp)
v(Ca-N)
v(Ca-00)
v(Ca-N)
v(C„,-py)
v(py)
v(py)
v(Cp-H)
O(Co-H)
8(C-H)py
v(py)
v(C. -Cm)
O(porf)
O(porf)

813 s
795 m
664 w

372 s

v(C-C) py
668 w
485 s
435 s
390 vs
324 m

O(porf)
45(porf)
5(porf)
8(porf)
8(porf)

vs= muito forte, s=forte, m= medic), w=fraco, vw=muito fraco, p=polarizado e
dp=depolarizado.
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Fig.35: Espectros Rr do complexo [Fe nTPyP(Rulledta)4] 8- em Na2 SO4 0,2 M, usand
varios comprimentos de onda de excitacdo, na faixa de 450 a 650 nm. (* banda do sulfato
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Fig.36: (A) Espectro eletremico deconvoluido do [Fe nTPyP(Runedta)4] 8- e perfis de
excitacdo Rr para os modos vibracionais da piridina (B) e do nUcleo porfirinico (C).

dos modos vibracionais do niicleo porfirinico, nos quais se observam uma menor
intensificaedo na regido de 480 nm. Contudo, os perfis das bandas em 1609, 1248, 1212 e
1027 cm- 1 , associados aos modos da piridina (fig.36B) apresentam uma intensificaedo na
regido da banda MLCT, e os perfis de excitacdo Rr acompanham os contornos do
espectro eletremico (fig.36A). Estas observaeOes sdo coerentes corn a presenca de dois
cromaforos na especie Te 1iTPyP(Rulledta)41 8 : urn localizado no nUcleo porfirinico e
outro nos grupos [Ru ll(edta)(pyP)]2- perifericos.

V.c- Sumario

Os espectros eletrOnicos das porfirinas polinucleares são semelhantes
combinacdo dos espectros dos complexos de rutenio perifericos e do grupo porfirinico
central. 0 [H4TPyP{Ru(bipy)2C1} 4] é uma exceed°, exibindo uma nova e intensa banda
em 706 nm, e cuja natureza sera elucidada na seedo de espectroeletroquimica. A
associaedo direta existente entre a intensidade da nova banda corn o grau de protonaedo
do anel porfirinico (pKa=2,0), acompanhado monitorando-se o deslocamento da banda
Soret, exclui a possibilidade daquela ser devido a presenea de impurezas.
Os perfis de excitacao Rr apresentaram padrOes coerentes corn a intensificaedo de
modos do grupo porfirinico e dos complexos de rutenio perifericos. Particularmente nos
derivados de Ru(bipy)2CP, foi possivel distinguir os modos intensificados pela transiedo
de transferencia de carga dos ions rutenio(II) para os ligantes 2,2'-bipiridinas e piridinas
ponte, alem dos modos intensificados pela banda Soret.

VI-

VOLTAMETRIA CICLICA

A caracterizacdo dos complexos [M-TPyP(Ruedta)4], onde M pode ser Fe3+ ou
Co3+ foi realizada em meio aquoso e sera apresentada inicialmente. Os estudos
voltametricos dos [M-TPyP{Ru(bipy)2C1} 4], onde M pode ser Ni2±, Cu2+, Fe', Co3+
Me', Zn2+ ou 2W, foram realizados em DMF, acetonitrila ou agua. 0 estudo mais
completo foi realizado com o derivado da porfirina base-livre e da niquel porfirina. Estes
sistemas sera° abordados em detalhes e, em seguida, serao apresentados os resultados
experimentais e a discussao concernentes aos demais sistemas.

VI. a- [FeTilyP{Ru(edta)) 4 1 e [CoTPyP{Ru(edta)}41

Os voltamogramas ciclicos da ferro" e cobalto meso-tetra(piridil)porfirinas corn
quatro grupos [Ruedta]- coordenados, säo mostrados nas figuras 37 e 38,
respectivamente. Ambos apresentam um par reversivel de ondas em E 112=-0,01 V, devido
ao excesso de [Ruedta(H20)]- adicionado para suprimir a dissociacão do complexo. 0 pH
do meio tambem foi controlado, pela adicao de tampão acetato (pH-5), de tal forma a
garantir a presenca da especie mais reativa28,137-137, [Ruedta(H20)]'.
Alem da onda devido ao excesso de Ruedta(H20)t, é possivel verificar a
existencia de outro par de ondas em E 112=0,11 e 0,08 V, respectivamente, no caso dos
derivados de ferro e de cobalto. Estes foram atribuidos aos processos envolvendo os
quatro grupos [Ruedta(pyPt presentes na estrutura da porfirina polinuclear, em analogia
ao comportamento eletroquimico do [Ituedta(py)]-. Comparando-se os voltamogramas da
figura 38, pode-se notar que as ondas devido ao par [Itu llmiedta(pyP)]- se intensificam um
pouco, quando o potencial é mantido em -0,3 V antes de se iniciar a varredura no sentido
anOdico. Este é urn indicativo de que a concentracdo de [Ruedta(H 20)]- esta sendo
insuficiente para garantir a coordenacdo de quatro grupos [Ruedta]- por molecula de
CoTPyP. Alem disso, denota que a constante de formacdo do complexo polinuclear é
maior quando o complexo de ruténio esta na forma reduzida, ou seja, ruténio(11).
Na estrutura dessas porfirinas polinucleares existe um outro sitio
eletroquimicamente ativo alem dos complexos de ruténio perifericos: os ions ferro ou
cobalto coordenados a porfirina (par M3+/2±). No entanto, em ambos os casos ndo é
possivel locali7ar as ondas correspondentes a tal reacao, diretamente nos voltamogramas,
seja por estarem encobertas pelas ondas dos complexos de Ruedtat, seja pelo fato dos
processos eletroquimicos ocorrerem muito lentamente no caso especifico destes
complexos.

VI. b- [M-TPyP{Ru(bipy)2C1}4]

VI.b. 1- [H2TPyP{Ru(biPY)2C1}414+
VI.b.1.1- Em DMF

Na figura 39, sac) mostrados os voltamogramas ciclicos da porfirina polinuclear81
na forma de sal de PF6, na faixa de -1,2 a 1,2 V, em DMF, TEAPF 6 0,10 M. Nota-se
presenca de trés pares de onda corn E 112=0,92, -0,68 e -0,93 V, cujas relacOes de corrente
de pico sac) aproximadamente iguais a 4:1:1. Observa-se urn aumento da reversibilidade
das ondas corn Epc=- 0 ' 68 e -0,93 V, corn o aumento da velocidade de varredura
indicando claramente que existe alguma reacao quimica acoplada ao process
eletroquimico. Comparando-se os potenciais redox e o comportamento eletroquimico d
complexos de ruténio analogos aos existentes nessas porfirinas polinucleares, por exemplo
1
[Ru(bipy)2C1(py)] 138 rp
V-'112= ,02 V), pode-se atribuir a onda reversivel com E 112=0,92 V a
par [Rumill(bipy)2C1(pyP)}2'. Poderia se supor, a principio, que os dois pares de onda n
regido negativa fossem devido a reducao dos ligantes bipiridina dos complexos de ruténio
perifericos. Contudo, se essa hipOtese fosse verdadeira a intensidade das duas onda
deveria ser igual ao do par Ru mm, visto que a interacao entre tais sitios é fraca e
potencial redox nos quatro sitios equivalentes, seria definido quase que exclusivamente
pela equacdo de Nernst 52-53 . Portanto, pode-se supor que as duas ondas na regiao negativ
sac) devido as reduceies sucessivas, monoeletremicas, do anel porfirinico. Esta atribuicao
pode ser reforcada comparando-se os VC's da porfirina polinuclear corn a do
[H2TMPyP] 4+ (fig. 40), que apresenta urn par de ondas corn E 112=-0,42 V e uma ond
irreversivel e larga corn Epp -0,76 V. Neste caso, ocorre a transferéncia de dois eletron
em cada processo eletroquimico, segundo Kadish e colaboradores139.
Os voltamogramas ciclicos (fig.41) do complexo na forma do sal de TFMS, em
DMF, TEAPF6 0,10 M, apresentam varias ondas na faixa de -1,5 a 1,2 V. Comecando em
0,00 V e varrendo no sentido anexlico aparece um par de ondas intensa e reversivel cor
ll
E112 = 0,92 V, atribuido ao par [Ru "(bipy)C1(pyP)] 2'. Continuando a varredura, agor
no sentido catOdico, pode-se observar ondas corn E 112= -0,68 e -1,35 V, akin de onda
com Epp = -0,95, -1,06 e -1,23 e E pa = -0,96 V, como mostrado na figura 41A. A ond
corn E 112 = -0,68 V pode ser atribuido a primeira reducao do anel porfirinico e a onda em
-1,35 V a reducao de um ligante bipiridina, de cada complexo de ruténio periferico. Est
assercao é fundamentada no valor do potencial, muito prOximo dos valores encontrado
para aquela reacao em complexos andlogos", e tambem em fimcdo da intensidade d
corrente, o qual permite inferir que a reacao redox envolve um sitio eletroquimicamente
ativo presente em rulmero equivalente ao nirmero de ions ruténio no complexo. A reaca
de oxidacao observada em Epa=-0,96 V deve ser correspondente a onda anOdica d
segunda reducao do anel porfirinico, que por sua vez pode estar sendo influenciada pela
adsorcdo do produto de reducao. Da mesma maneira, suptie-se que a onda em -1,23 V
seja o pre-pico de adsorcdo do complexo com uma bipiridina reduzida, em cada complex
de ruténio periferico.

Se o sentido inicial de varredura for invertido ou se forem comparados o
voltamogramas sucessivos a velocidades de varredura superiores a 50 mV/s, observa-s
um padrao semelhante ao anteriormente descrito, mas aparecem novas ondas de oxidacao
na faixa de 0,2 a 0,8 V, irreversiveis (fig. 41B). Contudo, estas bandas desaparecem
quando a velocidade de varredura é igual ou inferior a 50 mV/s, demonstrando que a
especies reduzidas que estao sendo reoxidadas nesta faixa de potencial, possuem tempo d
vida relativamente curtos. Estas especies, aparentemente, sao formadas quando o ane
porfirinico a reduzido, como pode-se observar na figura 39.
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Fig.40: Voltamogramas ciclicos de uma solucão 1,5x10 -3 M de [H2TMPyll(PF6)4, em
DMF, TEAPF6 0,10 M, eletrodo de platina.
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Fig. 41: Voltamogramas ciclicos de uma solucdo 8,9x104 M de [H2TPyP{Ru(bipy)2C1}4
(TFMS)4 , em DMF, TEAPF6 0,10 M, eletrodo de platina. A) Varredura inicial d
potenciais no sentido anOdico e B) no sentido catOdico.

VI.b.1.2- Em Acetonitrila

0 comportamento eletroquimico do complexo polinuclear em acetonitrila é
diferente daquele observado em DMF. Em potenciais positivos, aparece uma onda
irreversivel, muito bem definida, em E pa = 1,65 V, cuja intensidade é cerca de duas vezes
maior que a das ondas de reducao do anel porfirinico, que aparecem em E pa=-0,69 e -0,93
V (fig. 42A). Quando se vane os potenciais ate -1,50 V, estas duas ondas se tornam
totalmente irreversiveis. No entanto, quando se interrompe a varredura no sentido
negativo em -1,10 V, aparecem as ondas de reoxidacao. 0 formato da onda anOdica, em
EPa = -0 , 56 V, indica que a especie reduzida estava adsorvida no eletrodo, dessorvendo-se
apOs a reoxidacao (fig. 42C). Uma evidéncia mais clara da adsorcao do complexo
contendo a porfirina monoradical anion pode ser observada na figura 42B. Na primeira
varredura o voltamograma apresenta um perfil semelhante ao dos voltamogramas
mostrados na figura 42A. Porem, na segunda varredura aparece uma onda fina e
irreversivel, em E pa = 0,78 V, que se desloca para potenciais mais positivos e se estabiliza
em 0,84 V, apOs cerca de 5 varreduras sucessivas. Observa-se tambern um aumento
significativo da onda anOdica atribuida aos complexos de ruténio perifericos, e um
pequeno aumento da onda de reducao dos mesmos. 0 deslocamento da nova onda
anOdica deve estar ocorrendo em consequéncia de uma reacomodacao das moleculas
adsorvidas no eletrodo. Estes sao reoxidadas em torno de 0,8 V, concomitantemente corn
os rutênios perifericos, regenerando o complexo de partida.

VI.b.1.3- Em Meio Aquoso

Os voltamogramas ciclicos do complexo em HC1 0,12 M, KCI 0,10 M, apresentam
urn par de ondas reversiveis,E 112= 0,93 V (fig.43), atribuido aos complexos de ruténio
perifericos. De acordo corn Davies e Mullins lao , o ion cloreto nos complexos
[Ruil(bipy)2L(C1)] é labil, podendo ser substituido por solventes coordenantes como a
agua. No entanto, a similaridade entre os voltamogramas obtidos em solucao aquosa e em
DMF, evidencia a ausencia desse tipo de reacao na porfirina polinuclear. Segundo
Lever141 , a substituicao do ion cloreto por agua, deveria deslocar o potencial para valores
mais positivos, em 0,28 V. Alem daquela onda, pode-se observar nos voltamogramas uma
onda catOdica larga, em torno de 0,0 V, e uma onda de reoxidacao fina, em torno de 0,1
V, indicativo de um processo de oxidacao/dessorcao. Este par de ondas pode ser
facilmente atribuido comparando-se corn o primeiro potencial redox do H 2TPyP. Em
condicties similares, o [116TPyP]6+ apresenta um par de ondas reversiveis corn E112=0,14
V, ou seja, deslocado anodicamente cerca de 0,7 V em relacao ao primeiro potencial de
reducao da porfirina nao protonada. Logo, o referido par de ondas pode ser atribuido as
reacOes redox envolvendo o anel porfirinico.
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Fig. 42: [H2TPyP{Ru(bipy)2C1} 4](TFMS)4 1,1X10-3 M, em acetonitrila, [TEACIO4] = 0,1
M, eletrodo de platina. A) Voltamogramas ciclicos na faixa de -1,5 a 1,7 V, B)
voltamogramas sucessivos a 100 mV/s, na faixa de potenciais abrangida em A, sendo a
varredura inicial no sentido anOdico e C) voltamogramas ciclicos na faixa de -1,0 a 1,7 V.

VI.b.2- [NiTPyP{Ru(bipy)2C1 }4]

VI.b.2.1- Em DMF

CI voltamograma ciclico de uma solucäo 1,1 mM do sal na forma de TFMS, em
DMF/TEAC104 0,10 M, na faixa de -1,6 a 1,2 V (fig. 44A), apresenta trés pares de ondas
reversiveis corn E 112=0,92, -0,80, -0,97 (obedecem a equacdo de Randles-Sevcik) e urn
quarto em torno de -1,31 V. Esse Ultimo par se encontra mal definido devido a adsorcao
da especie reduzida, como é evidenciada pelo aparecimento de uma onda de reducdo corn
aspecto caracteristico, em Epe----1,54 V, extremamente fina, e da onda de recoddacdo em
E pa=4 ) 26 V, corn formato de sino.
A onda em 0,92 V pode ser atribuida ao par [Ru 111111(bipy)2C1(pyP)]2' por
comparacdo corn o comportamento voltametrico de complexos similares, por exemplo,
[Ru(bipy)2C1(py)]+, cujo potencial redox é igual a 1,02 V. Assim, apesar de existirem
quatro complexos de ruténio eletroquimicamente ativos na molecula apenas uma onda
reversivel é observada nos voltamogramas. Esse tipo de comportamento é caracteristico
de sitios redox homOlogos independentes, ou que apresentam uma pequena interacdo
entre si. Nesses casos o potencial de cada sitio é definido quase que exclusivamente por
fatores estatisticos e pela equacdo de Nernst, como demonstrado por Anson, Bard e
colaboradores52, levando ao aparecimento de uma Anica onda cuja corrente de pico e
proporcional a concentrack e ao nirmero de sitios equivalentes.
As duas ondas reversiveis que aparecem em -0,80 e -0,97 V possuem
aproximadamente a mesma intensidade e poderiam estar associados a reducão dos ligantes
bipiridina dos complexos de rutenio perifericos. No entanto, aqueles potenciais estdo
muito deslocados anodicamente em relacao aqueles encontrados em complexos
andlogos' (-1,28 e -1,48 V no complexo [Ru(bipy)2C1(py)]+). Alern disso, as
intensidades de corrente destas ondas guardam uma proporcdo de cerca de 1:4, em
relacdo ao do par Ruml . Isso é urn indicativo de que essas reaceies redox estdo ocorrendo
em sitios eletroquimicamente ativos, que nao apresentam mais que um sitio equivalente
por molecula. Este ndo é o caso do ligante bipiridina, encontrado nos quatro complexos de
ruténio perifericos. Logo, pode-se supor que tais reaciies redox estIo localizadas na niquel
porfirina. Esta atribuicao pode ser reforcada comparando-se o comportamento
voltametrico da niquel porfirina modificada corn [Ru(bipy) 2C1J+ e o comportamento de
outras niquel porfirinas. Saveant e colaboradores 22 demonstraram que estas podem ser
reduzidas reversivelmente, em torno de -1,1 e -1,7 V, formando a porfirina mono e diAnion, respectivamente, em DMF.
Kadish e colaboradores 142 demonstraram que no caso do [NiTMPy114+, o
complexo monomerico existe em equilibrio corn seu dimero, apesar da repulsdo
eletrostdtica relativamente intensa, gerando urn perfil de quatro ondas quando a
velocidade de varredura foi elevada. A formacdo do dimero, tambem, foi acompanhada
por alteracOes no espectro eletrOnico, principalmente na regiao da banda Soret. Contudo,
apenas duas ondas puderam ser observadas nos voltamogramas da
[NiTPyP{Ru(bipy) 2C1} 4]4+ e o espectro permaneceu inalterado na faixa de concentracdo
de 10' a 10-7 M. Alèrn disso, os voltamogramas mantiveram a mesma relacâo entre as
corrente de pico das duas ondas de reducdo da niquel porfirina, na faixa de 10 a 200
mV/s, indicando a auséncia da especie dimerica.

necessidade de se definir a natureza da especie reduzida: seria ela uma porfirina 7c-radical
anion ou uma Ni(I) porfirina ? Na realidade nao existem regras para se prever se o eletron
vai estar preferencialmente locali7ado no anel porfirinico ou no ion niquel. Contudo, tem
sido observado uma tendéncia de aumento no miter radicalarl quanto mais positivo for o
potencial da primeira reducao. Kadish e colaboradores 144-145 tern utilizado iodeto de metila
como reagente especifico para identificar a presenca de Ni(I) porfirina. Pode-se verificar
na figura 44B, onde sac) mostrados os voltamogramas ciclicos do
[NiTPyP{Ru(bipy)2C1} 4r (1,2 mM) na presenca de cerca de 15 vezes de excesso
estequiometrico de CH3I (16,2 mM), que as duas ondas de reducao da porfirina se
tornaram irreversiveis, havendo uma intensificacao da onda de reducao ern -0,80 V. Esse
comportamento é um indicativo de que a porfirina reduzida estd atuando como catalisador
na reacao de reduced° do iodeto de metila, que na auséncia da niquel porfirina ocorre em
potenciais inferiores a -1,4 V. Esta atividade catalitica somente é observada quando a
especie reduzida possui algum carater de Ni(I) 143,148. Foi constatado, tambem, que a
atividade catalitica da porfirina polinuclear aumenta consideravelmente a partir de -1,2 V,
ou seja, no inicio da terceira onda de reducao.
0 par de ondas, em torno de -1,31 V, tern intensidade comparavel ao do par Rum'
e, portanto, pode ser atribuido a reduc de ° de urn dos ligantes bipiridina de cada um dos
quatro complexos de ruténio perifericos. Pode-se observar na figura 44A que a onda é
bastante reversivel, apesar da adsorcao da especie reduzida. No entanto, se a varredura de
potenciais for estendida ate -1,75 V (fig.45B) aparece mais uma onda de reducao em
Epc=-1,67 V, corn intensidade comparavel a anterior. Assim, podemos atribuir,
e ° do segundo ligante bipiridina de cada um dos
tentativamente, essa onda a reduc d
complexos de ruténio perifericos. Observa-se na figura 45 que essa especie é muito reativa
e todas as ondas que se encontram na regiao negativa se tornaram irreversiveis.

VI.b.2.2- Em Acetonitrila

Os voltamogramas ciclicos da [NiTPyP{Ru(bipy) 2C1} 414+ em acetonitrila (fig.
45A) apresentam urn perfil muito semelhante ao descrito acima, em DMF. Pode-se
observar a onda devido ao par Ru livIL em E 112=0,93 V, e uma nova onda irreversivel
aparece em 1,57 V. Essa onda aparece muito mal definida em DMF e apresenta uma
intensidade equivalente a cerca da metade da onda anteriormente mencionada. Logo,
pode-se inferir que dois eletrons devem estar envolvidos no processo. Isso nao é coerente
corn a oxidacao dos ions Ru 3+ a Ru4+ . Por isso, tal processo redox foi atribuido a oxidacao
bi-eletrOnica do anel porfirinico 149 . Porem, a onda em questao é bastante larga e,
provavelmente, deve ser composta por duas ondas monoeletrOnicas.
A reduc de ° da niquel porfirina polimetalada é acompanhada por complicacOes a
nivel de eletrodo. Pode-se notar (fig.45A) a presenca de urn pre-pico de adsorcao em
-0,80 V, seguido de uma onda larga, provavelmente composta por duas ondas,
correspondentes aquelas observadas em DMF. Na varredura anOclica, aparece uma onda
intensa e fina de oxidacao/dessorcao, em -0,67 V. 0 formato da onda e a dependencia da
intensidade de corrente em funcao da velocidade de varredura (i oc v) sao fortes evidéncias

de que a esp6cie que esta sendo reoxidada nesse potencial se encontra adsorvida no
eletrodo. Em potenciais mais negativos aparece urn par de ondas mais ou menos
reversiveis em torno de -1,26 V. Esta onda tem uma intensidade equivalente ao do par
Rute, pode ser atribuida a reducao de uma bipiridina dos complexos de ruténio
perifericos, em analogia ao comportamento observado em DMF.

VI.b.3- [CuTPyP{Ru(biPY)2C1}414+

VI.b.3.1- Em DMF

0 comportamento voltamkrico do [CuTPy13 {11u(bipy)2C1} 414+ é semelhante ao do
complexo an6logo de niquel, descrito acima, como mostrado na figura 46. As ondas
reversiveis em E 112=0,93 V, -0,79 V e -1,11 V podem ser atribuidas ao par Re fi2+ e
duas reducOes monoeletrOnicas sucessivas da cobre porfirina. Essas duas especies sac)
bastante estaveis e apresentam um comportamento reversivel, a 200 mV/s. Porem, em
velocidades de varreduras inferiores torna-se evidente que existe uma rend° quimica
acoplada ao processo eletroquimico. A onda larga corn E pc=-1,35 V, novamente, pode ser
atribuido a reducao de urn dos ligantes bipiridina dos quatro grupos [Ru(bipy)2C1(pyP)r e
a onda anOdica em Epa=-1,30 V a reoxidacao dos mesmos. A forma desta ultima, fina e
bastante simetrica, sugere que ha complicacOes a nivel de eletrodo e, provavelmente, a
especie reduzida esta adsorvida na superficie do mesmo. Quando a varredura inicial é no
sentido catOdico, uma pequena corrente anOdica pode ser observado em torno de -0,02 V.
Esta onda torna-se mais intensa a medida que o tempo de permanencia em potenciais mais
negativos aumenta, estando portanto associada a remddacao , e regeneracdo do complexo
ou de alguma outra especie reduzida gerada no meio. E importante frisar que os
voltamogramas ciclicos registrados sucessivamente se sobrep6em perfeitamente, indicando
que o complexo é regenerado apOs cada ciclo.

VIb.3.2- Em Acetonitrila

0 comportamento voltametrico observado em acetonitrila (fig.47) é semelhante ao
observado no caso do derivado de niquel. A onda intensa e reversivel caracteristica do par
Ru3'2+ aparece 40 mV deslocada anodicamente, em E 112=0,97 V. Os dois processos de
reducao envolvendo a cobre porfirina aparecem em
e -1,08 V e sdo
irreversiveis devido a adsorcdo dos produtos de reducdo, como pode ser verificado pela
forma da onda de reoxidacdo em E pa=-0,72 V.
Na faixa de potenciais entre 1,2 a 1,7 V foi possivel observar as ondas de oxidacdo
do complexo. A primeira onda de mddacao, E 1/2=1,44 V, é bastante reversivel em
velocidades de varredura superiores a 200 mV/s. Porern, a espècie gerada pela remocdo de
dois elêtrons da cobre porfirina, reage muito mais rapidamente corn o solvente e aparece
como uma onda irreversivel, em Epa=1,64 V.
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Fig. 46: Voltamogramas ciclicos de uma solucdo de [CuTPyP{Ru(bipy) 2C1} 4] (TFMS)4
1,3x10-3 M, em DMF, TEAPF6 0,10 M, eletrodo de platina. A) Varredura inicial de
potenciais no sentido anOdico e B) no sentido catOdico.
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Fig.47: Voltamogramas ciclicos de uma solucdo de [CuTP3/13{Itu(biPY)2C1}4i(11-MS)4
8,0x104 M, em acetonitrila, TEAC10 4 0,10 M, eletrodo de platina.

VI.b.4- [ZnTP3711{Ru(biPY)2C1}414+

VI.b.4.1- Em DMF

Os voltamogramas ciclicos do [ZnITyP{Ru(bipy) 2C1} 411+, em DMF/TEAC1O4
0,10 M, possuem padrOes semelhantes (fig.48) aos dos complexos anteriormente
mencionados, nos quais pode-se notar a presenca da onda caracteristica dos complexos de
ruténio perifericos em E 112=0,92 V. Em potenciais mais positivos, Epa=1,50 V, aparece a
onda de oxidacao do anel porfirinico. Aparentemente esta reacao envolve a tranferéncia de
dois eletrons, como se pode inferir a partir da comparacao das intensidades de corrente
dessa onda corn relacao a anterior. As duas ondas de reducao monoeletrônicas, sucessivas
e irreversiveis, que aparecem em E pc=-0,97 e -1,18 V, novamente, podem ser
tentativamente atribuidas as reduceies monoeletrOnicas localizadas na metaloporfirina. Ao
contrario do complexo de niquel e de cobre, a zinco porfirina reduzida por urn e dois
eletrons sao pouco estaveis; e mesmo quando o sentido de varredura é invertido em -1,20
V, as ondas em -1,18 e -0,97 V nao se torn= reversiveis. A seguir, aparecem mais duas
ondas de reducao, corn intensidades comparaveis dquela envolvendo o par
[Rulivil(bipy)2 C1(TPyP)r, em Epc---1,39 e -1,67 V. A onda em potenciais mais negativos é
totalmente irreversivel, enquanto que a primeira apresenta uma onda de anOdica em
E pa=-1 ) 31 V. Essas ondas podem ser atribuidas a reducao de urn e dois ligantes bipiridina,
respectivamente, dos quatro complexos de ruténio perifericos. Sao observadas na
varredura anOdica, apOs a reducao, varias ondas mal definidas e irreversiveis em torno de 0,76, -0,30 e -0,08 V. Essas podem ser atribuidas a reoxidacao das especies reduzidas,
geradas durante a varredura catOdica.

VI.b.4.2- Em Acetonitrila

0 complexo nao é suficientemente sohivel em acetonitrila para se obter urn born
voltamograma ciclico. Contudo, foi suficiente para se monitorar algumas de suas reacOes
redox, como pode ser visto na figura 49. 0 par de ondas devido ao par Ru t' aparece em
E112=0/96 V. A influencia da coordenacao de um ligante fortemente it receptor
(acetonitrila) no ion Zn2+ sobre os potenciais redox 141 pode ser observada comparando-se
o potencial da primeira onda de reducao irreversivel e larga, cujo Epc=-0,66 V, a 200
mV/s, nos solventes utilizados. Este é cerca de 300 mV mais positivo que o potencial da
mesma reacao em DMF e a corrente é equivalente a cerca da metade da onda referente
aos quatro ions ruténio. Quando a velocidade de varredura dirninui, torna-se evidente que
tal onda de reducao é composta por duas ondas com Epc=-0,53 e -0,64 V,
monoeletrOnicas. A grande sensibilidade dos potenciais de reducao da zinco porfirina,
pode ser urn indicativo de que o eletron esteja localizado no ion metalico e nao no anel
porfirinico, como no caso dos derivados da cobre porfirina e da base-livre.
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Fig. 48: Voltamogramas ciclicos de uma solucdo de [ZnTPyP{Ru(bipy) 2 C1} 4] (TFMS)4
9,9x10-4 M, em DMF, TEACIO4 0,10 M, eletrodo de platina.
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Fig. 49: Voltamogramas ciclicos de uma solucdo de [ZnTPyP(Ru(bipy) 2C1} 4] (TFMS)
1x10M, em acetonitrila, TEACIO 4 0,10 M, eletrodo de platina.

VI.b.5- [FeTPyP{Ru(bipY)2Cl}415+

VI.b.5.1- Em DMF

Os voltamogramas desta porfirina polinuclear (fig.50) apresentam um par de ondas
reversivel e intenso em E 1/2=0,92 V, atribuido ao processo redox centrado no ion ruténio.
As duas ondas de reducdo da metaloporfirina se encontram em E 1/2=-0,81 V e Epe=-1,00
V, e as ondas de reducao e reoxidacdo de urn dos ligante bipiridina de cada complexo de
rutênio periferico são observadas em E pc=-1,40 V e Epa=-1,29 V. Estas duas ondas estdo
alargadas devido a presenca de urn pOs-pico de adsorcdo. 0 derivado de ferro possui um
sitio eletroquimicamente ativo adicional: o ion ferro. 0 par de ondas esperado aparece em
E 112=0,15 V quando a varredura inicial é no sentido catOdico, mas é muito pouco visive
quando a varredura inicial é no sentido anOdico. Esse comportamento nao encontra
paralelo em relacao ao comportamento eletroquimico usual das ferro porfirinas 15°- 153 e
pode ser urn indicativo de que o [FeTPyP{Ru(bipy)2C1} 4] 5+ existe em solucao na forma de
agregados.

VI.b.5.2- Em Acetonitrila

0 derivado de ferro em acetonitrila segue o comportamento geral descrito ate o
momento (fig.51). Partindo de -0,20 V e varrendo no sentido an6dico, as ondas devido ao
par Ru(III/1) e uma onda irreversivel de oxidacdo monoeletrOnica do anel porfirinico sdo
observadas em E 1/2=0,97 V e Epa=1,50 V, respectivamente. Varrendo no sentido negativo
pode-se notar a presenca das duas ondas de reducdo monoeletrOnicas sucessivas do grupo
porfirinico em Epe---0,78 e -1,00 V, cujas respectivas ondas de reoxidacdo (largas
encontram-se em E pa=-0,66 e -0,92 V. As ondas devidos a reacao redox localizada no
ligantes bipiridina podem ser observadas em E pc =-1,34 V e Epa=-1,25 V.
Quando o sentido da varredura inicial é positivo os voltamogramas nao
apresentam indicios claros de que esteja ocorrendo complicaceies a nivel de eletrodo.
Contudo, quando o sentido inicial da varredura é invertido (fig.51B), pode-se perceber o
aparecimento de uma onda fina em 0,82 V e a intensificacao da onda de oxidacao do pa
por um fator de cerca de 4 vezes. Contudo, esta Ultima continua apresentando
as caracteristicas de urn processo controlado por difusdo. Alem disso, a onda fina em 0,82
V diminui de intensidade quando a varredura catOdica é interrompida em -1,1 V. Essas
constataceies sdo coerentes corn a adsorcao da especie contendo urn ligante bipiridina
reduzido e a oxidacdo catalitica dos produtos de reducao em solucdo, mediada pelo
complexo [Fe1IITPyP{Rulll(bipy)2C1}4r.

VI.b.6- [MnTPyP{Ru(biPY)2C1}41

VI.b.6.1- Em DMF

Iniciando uma varredura anOdica de potenciais em 0,1 V (fig.52) encontra-se a
onda reversivel devido ao par Ru 3+/2±, em E 112=0,94 V, e uma onda irreversivel em
E pa= I8 0 V (ndo é mostrado na figura), atribuido a oxidacao do grupo porfirinicolm.
Varrendo no sentido negativo, encontra-se uma onda catOdica larga, em E pc=-0,07 V, cuja
reversibilidade aumenta corn a diminuicao da velocidade de varredura (fig.52B). Essa
onda foi atribuida 154156 ao par Mn3+12+ e o E 112 estimado é -0,04 V. Em seguida, pode-se
e -1,16
observar as duas ondas de reducao referentes a manganés porfirina em
V (200 mV/s) e a onda relativa a reducao de um ligante bipiridina dos complexos
perifericos em E 112=-1,35 V. Com a diminuicdo da velocidade de varredura a onda em
-1,16 V praticamente desaparece, destacando a reversibilidade da onda corn E pc=-0,96 V
(E 112=-0,93 V). Analisando os voltamogramas em finicao da velocidade de varredura,
pode-se constatar que tanto esse processo redox como aquele relativo ao par Mn(111/11)
sac) bastante lentos, sendo irreversiveis em velocidades iguais ou superiores a 50 mV/s.
Alem disso, nota-se que as correntes anOdicas, em torno de -0,3 e 0,48 V, desaparecem
com a diminuicao da velocidade de varredura.

VI.b.6.2- Em Acetonitrila

0 comportamento voltametrico em acetonitrila (fig.53) é analog° ao observado no
caso do derivado de ferro. Partindo de -0,5 V e varrendo no sentido an6dico, encontra-se
o par de ondas reversiveis correspondente a reacdo Ru(III/II) em 0,97 V, porem as ondas
relativas ao par Mn(111/11) nao foram observadas na faixa de -0,5 a 1,5 V. A primeira onda
de reducao do grupo porfirinico é irreversivel e encontra-se muito mal definida, corn
mdximo em torno de -0,55 V, a 200 mV/s. No entanto, com a diminuicao da velocidade
de varredura torna-se nitida a presenca de duas ondas de pequena intensidade, cuja
somatOria é igual a intensidade de uma onda monoeletrOnica. A segunda onda de reducao
da porfirina aparece em E pe=-0,96 V e a onda de reducao da bipiridina em Epc----1,30 V. A
onda de reoxidacao da bipiridina pode ser encontrada em E pa=-1,23 V. Alem disso, podese observar uma onda de oxidacao/dessorcao em E pa=-0,85 V (200 mV/s) .
Na figura 53B sao mostrados os voltamogramas ciclicos obtidos na primeira,
segunda e quinta varreduras sucessivas, apOs o polimento do eletrodo, a 100 mV/s. Na
primeira varredura anOdica, encontra-se as ondas reversiveis devido ao par Ru(111/11) em
0,97 V. No retorno, pode-se constatar que as duas ondas de reducdo da porfirina, apesar
de serem irreversiveis, encontram-se bem definidas em -0,76 e -1,00 V. Na segunda
varredura ocorre o desdobramento da primeira onda de reducdo em duas. A intensidade
da onda em -0,76 V diminui para cerca de 1/4 da inicial aparecendo uma nova onda em
-0,64 V. E, na quinta varredura, o voltamograma se torna idéntico aquele mostrado na
figura 53A.
ApOs a primeira varredura catOdica, observa-se tambem o aparecimento de uma
onda fina, em Epa=0,73 V, que aumenta de intensidade e se desloca para 0,76 V apOs
cinco varreduras sucessivas. Concomitantemente, nota-se a intensificacdo da onda anOdica

em Epa=-1,23 V e das ondas devido ao par Ru(IIII/11). Essas caracteristicas sdo coerentes
com a adsorcdo das especies reduzidas e posterior mudanca no arranjo e nas interacOes
entre as moleculas que se encontram na superficie do eletrodo, a medida que aumenta a
concentracao superficial.
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Fig.52: Voltamogramas ciclicos de uma solucao de [MnTPyP{Ru(bipy) 2C1) 4] (TFMS)5
8,9x104 M, em DMF, TEAPF6 0,10 M, eletrodo de platina. A) Varredura inicial de
potenciais no sentido anOdico e B) no sentido catOdico.
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Fig.54: Voltamogramas ciclicos de uma solucao de [CoTPyP{Ru(bipy)2 C1} 4] (TFMS)
1,0x10-3 M, em DMF, TEAPF6 0,10 M, eletrodo de platina.

VI.b.7- [ CoTPyP { Ru ( bi lV)2C1}41 54.

Os voltamogramas ciclicos do derivado de cobalto sao mostrados na figura 54.
Comecando em -0,2 V e varrendo os potenciais no sentido anOdico, pode-se notar um par
de ondas muito pouco intensa em 0,45 V e um par de ondas reversivel em E l/2=0,93 V,
respectivamente, atribuidos' 57 ao par Co3+/2± ([Ru(bipy)2C12] presente como impureza
teria E 112=0,55 V) e Ru'. A onda irreversivel e fina em Epa=0,76 V foi atribuida
adsorcao das especies no eletrodo. Na regido negativa aparece uma onda larga corn
ma)dmo em torno de -0,64 V (100 mV/s), devido as reduceies envolvendo a cobalto
porfirina, seguida de duas ondas intensas em Epc=-1,37 e -1,63 V, atribuidos a reducao de
urn e dois ligantes bipiridina, de cada um dos quatro complexos de ruténio perifericos. 0
processo redox mais negativo a totalmente irreversivel, mas apOs a inversao do sentido de
varredura em -1,8 V aparece uma onda intensa e larga, em Epa=-1,30 V. Esta se deve
reoxidacao da especie gerada em -1,37 V. Alern disso, aparece um ombro corn maximo
em -1,17 V e outra onda em -0,46 V. Essa Ultima deve ser a onda anOdica correspondente
a reoxidacdo da especie gerada em -0,64 V.

VI.c- Sumario

Analisando-se os voltamogramas acima apresentados é possivel notar que todas as
M-TPyP modificadas corn grupos [Ru(bipy) 2C1] + , onde M=211+, Mn, Fe, Co, Ni, Cu e Zn,
apresentam comportamentos eletroquimicos mais ou menos similares. Em DMF (tabela
VI), todos apresentam um intenso par reversivel de ondas em torno de 0,92 V, a1ern de
duas ondas de reducao corn intensidades correspondentes a cerca de 1/4 da onda anterior,
seguidas por duas ondas de reducao corn intensidades equivalentes aquela da onda em
0,92 V. Alem disso, podem aparecer uma ou duas ondas de oxidacao em potenciais
superiores a 1,0 V. As correntes de pico variam de 1/4 a 1/2 daquela da onda de referéncia
em 0,92 V. As ondas mais intensas estao relacionadas corn os processos redox envolvendo
os complexos de ruténio perifericos. As menos intensas estdo associadas corn os processos
eletroquimicos localizados no grupo porfirinico. Aguelas que aparecem acima de 1,0 V
podem ser atribuidas a oxidacdo mono e bi-eletrOnica da porfirina; e aquelas que se
encontram na faixa de 0,5 a -1,2 V sdo devidos as reaciies de reducao da porfirina, sendo
que o eletron pode estar localizado preferencialmente no metal ou no anel porfirinico.
A menor solubilidade das [M-TPyP{Ru(bipy)2C1} 4] e das especies geradas nas
reacOes de reducdo das mesmas em acetonitrila favorece a adsorcao, gerando respostas
voltamêtricas caracteristicas. De maneira geral, os voltamogramas ciclicos em potenciais
mais negativos foram prejudicadas neste meio, devido a presenca de uma corrente de
fundo de intensidade consideravel. No entanto, a resposta em potenciais acima de 1,0 V
foram bem melhores em acetonitrila que em DMF.
A onda de reducdo do segundo ligante bipiridina dos complexos de ruténio
perifericos se mostraram irreversiveis para todos os derivados. Apesar disso, foi possivel
observar a onda de reoxidacdo da especie corn urn ligante bipiridina reduzido e o padrao
dos voltamogramas sucessivos se manteve mais ou menos constante, indicando que nab
houve a destruicao do complexo durante as reacOes redox.

A cobalto e a ferro porfirinas modificadas corn [Ruedta]' foram caracterizadas
apenas em meio aquoso, devido a baixa solubilidade destes compostos em solvente
orgânicos. Os voltamogramas desses complexos apresentam uma onda corn E 112 =-0,01 V
devido ao excesso de [Ruedta(H20)]', adicionado para suprimir a dissociacäo do
complexo. 0 potencial redox dos complexos de ruténio coordenados as piridinas da
metaloporfirinas aparecem em torno de 0,1 V. Contudo, não é possivel a visualizacâo da
ondas referentes aos processor envolvendo o par M3+12+.
Na tabela VI, sao listados os potenciais redox de todas as reacOes de oxidacdo
reducdo estimados por meio da voltametria ciclica, em DMF e em acetonitrila. Nota-se
que os potenciais em ambos os solventes sdo semelhantes, exceto no que concerne ao pa
Ru(IIII/II) e porfirina(0/-1) dos derivados de zinco e de manganés, em acetonitrila, e d
derivado de cobalto. Nesses casos, a reacdo redox deve estar localizada principalmente n
ion metdlico, visto que nos demais casos, a troca dos ligantes axiais ndo altera
significativamente os potenciais redox.

Tabela VI: Potenciais redox (V vs EPH) dos complexos [M-TPyP{Ru(bipy)2C1}4]
estimados por voltametria ciclica. Os potenciais listados sdo os valores de E 112 (a) ou Ep
(b) ou Epa (c). Nas panes superior e inferior foram listados os potenciais obtidos em DMF
e em acetonitrila, respectivamente.
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VII- ESPECTROELETROQUiMICA

VII.a- [CuTPyP{Ru(biPY)2C1}414+
A caracterizacdo espectroeletroquimica da cobre porfirina polinuclear foi realizada
em DMF, na faixa de -1,5 a 1,1 V. A especie estavel nas condicOes ambiente possui
bandas em 298, 356, 418, —490, 544 e 582 nm (fig.55A). As bandas em 298, 356 e —490
nm podem ser atribuidas a transicao 7t-->7t s internas dos ligantes bipiridina, a transicao d-d
dos ions rutenio perifericos e a transicao de transferencia de carga Ru thc--->pe bipy
(MLCT), respectivamente. As bandas em 418, 544 e 582 run podem ser atribuidas as
bandas Soret, Q 1.0 e (40 , respectivamente 119 . Logo, o espectro eletremico da CuTPyP
modificada corn grupos [Ru(bipy) 2 C1] + é resultante da somat6ria dos espectros dos dois

crom6foros, como visto anteriormente.
Quando foram aplicados potenciais na faixa de 0,7 a 1,1 V (fig.55A), foi
observado o desaparecimento da banda MLCT em —490 run e da banda d-d em 356 rim.
Ao mesmo tempo, ocorreu o desdobramento da banda em 298 rim, gerando duas bandas
corn maximos em 306 e 318 nm. 0 comportamento espectroeletroquimico associado a
esta reacdo redox a totalmente reversivel (obedece a equacdo de Nernst), nas condicOes
experimentais utilizadas. Comportamento similar pode ser observado durante a mddacdo
de complexos derivados do Ru(bipy)20+ durante a coddacdo do ion rutenio(11) a
rutenio(III). Alem de provocar as alteracties espectrais acima mencionadas, a cocida(do
dos complexos de rutenio perifericos provoca urn aumento de cerca de 40 % na
absorptividade molar da banda Soret e seu deslocamento de 418 para 424 nm. Este é um
forte indicativo de que ha uma interacdo significativa entre o anel porfirinico e os grupos
[Ru(bipy)2C1(pyP)r.
0 comportamento voltametrico do complexo considerado, em DMF, nä° é
totalmente reversivel nas reduceies. Por isso, foi adotado o metodo de se acompanhar a
evolucao do espectro eletremico a um dado potencial aplicado. No voltamograma ciclico
do [CuTPyP{Ru(bipy)2C1} 4] aparecem tres ondas de reducao. Quando foi aplicado um
potencial de -0,95 V, observou-se o desaparecimento da banda Soret e da banda Q 1 _0 e o
aparecimento de uma banda larga com maxim° em 454 e 672 nm (fig.55B), caracteristica
da formacdo de uma porfirina it-radical ânion139.
Ao se aplicar -1,25 V ocorreu o desaparecimento da banda em 454 rim restando
apenas a banda MLCT larga dos complexos de rutenio perifericos, corn maximo em 486
rim (fig.55C). Concomitantemente, houve o desaparecimento da banda caracteristica do 7C—
radical anion (672 nm) e o aparecimento de uma nova banda larga em torno de 800 nm.
Pode-se notar que as principais mudancas ocorreram no espectro da porfirina, sendo que
as bandas caracteristicas dos complexos perifericos permaneceram praticamente
inalteradas. Essas mudancas espectrais podem ser comparadas corn aquelas do
[H2 TMPyll' (fig. 58). Pode-se notar na figura o quase completo desaparecimento das
bandas caracteristicas da porfirina (Soret, a e 13) e o aumento de absorbdricia na regido
acima de 600 nm. 0 comportamento da cobre porfirina polinuclear é andlogo ao do
[H2TMPy114± , e a segunda reducao do complexo pode ser atribuido a reducao da
porfirina gerando o
confirmando nossa atribuicao anterior.
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Fig.55: Espectroeletroquimica de uma solucdo 2,6x10 4 M de [CuTPyP{Ru(bipy)2C1}4]
(TFMS) 4 , em DMF, TEAPF6 0,10 M. (A) a) 0,700; 0,875; 0,900; 0,920; 0,940; 0,960;
0,985 e 1,100 V; (B) 0,700 V e os demais referem-se a espectros sucessivos aplicando-se
-0,95 V.

Finalmente, quando foi aplicado um potencial de -1,50 V, ou seja, suficiente para
promover a terceira reducdo do complexo (fig.55D), foi observado a diminuicao da banda
MLCT ao mesmo tempo em que houve urn decrescimo da intensidade da banda 7E-Ye das
bipiridinas. Aldm disso, foi possivel observar urn aumento de absorbbcia na regido de 300
a 350 nm. Estas caracteristicas sao similares aquelas observadas durante a reducdo do
na rend°
complexo [Ru u(bipy)3 ] 2+ , confirmando a participacdo dos ligantes
redox.
importante ressaltar que o complexo de partida foi regenerado quase que
completamente (-99 %) ao se aplicar urn potencial de 1,1 V. Logo, pode-se inferir que a
porfirina polinuclear não se decompae durante as reacOes de oxi-reducào acima
mencionadas. Assim, a maior ou menor estabilidade de uma dada especie no meio e nas
condiceies utilizadas, pode ser associada as reacOes de transferéncia de eletrons
envolvendo tais especies e o solvente ou impurezas contidas no mesmo.

Vil.b- [H2TPyP{Ru(bipy) 2 C1} 4 1' e [H4TPy1){11u(bipy)2C1}4]6+

complexo polinuclear derivado da base-livre foi caracterizado em meio aquoso
acid° e em DMF. 0 comportamento espectroeletroquimico do complexo em DMF é
analog° ao do derivado de CuTPyP, como pode ser observado na figura 56.
espectro eletremico em meio aquoso é similar dquele em meio orgAnico. No
entanto, quando o meio se torna suficientemente acid° para protonar a porfirina base livre,
surge uma nova banda em 706 nm, enquanto que as demais bandas (292, 350, 440, —470,
546 nm), caracteristicas da porfirina bi-protonada e dos complexos de rutônio perifericos,
se mantem praticamente inalteradas (fig.57A).
Ao se oxidar os complexos de ruténio perifericos aplicando-se 1,0 V no eletrodo
de trabalho, foi observado o desaparecimento da banda MLCT e da banda em 706 nm
(fig.57A). Concomitantemente, ocorreu o deslocamento e a intensificacdo da banda Soret
(440 para 444 nm) e o desdobramento da banda
interim dos ligantes bipiridina, de
292 para 296 e 314 nm. De modo similar, durante a reducdo (-0,4 V) houve o
desaparecimento da banda Soret e da banda desconhecida em 706 nm (fig.57B), enquanto
que a banda MLCT se tornou mais definida, corn maxim° em 490 nm. Comportamento
anfflogo foi observado durante a reducdo do [H 2TMPyP] 4+ (fig.58). Pode-se notar que a
banda em 706 nm possui urn comportamento espectroeletroquimico semelhante ao de uma
banda de transferéncia de carga. Nesse caso, contudo, rid° se trata de uma transicdo
envolvendo o ion ruténio(II) e os ligantes diretamente coordenados ao mesmo, mas de
uma transicao de transferéncia de carga dos orbitais dit do ion ruténio(II) para os orbitais
prca do anel porfirinico protonado. Utilizando-se a equacao 49 (1)4.25) pode-se estimar o
valor de HAB, o grau de acoplamento entre os dois sitios. Antes, porem, é necessario
determinar a distincia "r" que separa o grupo doador do receptor. Supondo-se que a
H2TPyP é similar a H2TPP e utilizando-se os dados de raio-X obtidos por Scheidt e
colaboradores m e de Rillema e Jones'', a distancia do ion Ru 2+ ao centro do anel
porfirinico foi estimado em 9,9 A. Utilizando-se os valores de e=3,7x10 4 M-'cm-1

vnia.=1,416x104 e A v- v2 =2,70x103 , o HAB calculado é igual a 2,5x10 3 cm- 1 . Esse valor é
bastante elevado e e comparavel aos encontrados em complexos de valéncia mista corn

interacOes eletremicas relativamente intensas 9 . 0 valor de ve estimado pela equacdo de
Landau-Zener (eq.20, pag.15) é superior a 10"
ou seja, a transferEncia eletrOnica deve
ser totalmente adiabâtica, visto que v n é da mesma ordem de grandeza e, portanto, xe1 a 1.
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Fig.56: Espectroeletroquimica de uma solucdo 1,2x10 4 M de [1-12TPyP{Ru(bipy)2C1}4]
(PF6)4 em DMF, TEAPF6 0,10 M. (A) a) 1,100; 0,940; 0,900 e 0,500 V;
(B) -0,100;
-0,560; -0,620; -0,700 e -0,800 V.
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Fig.57: Espectroeletroquimica de uma solucdo 6,4x10- 4 M de [H2TPyP{Ru(bipy)2C1}4]C1
em HCl 0,12 M, KC1 0,10 M. (A) 0,000 e espectros sucessivos aplicando-se 1,000 V
(B) 0,000 e espectros sucessivos aplicando-se -0,400 V.
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Fig.58: Espectro de uma solucdo 2,0x10 4 M de [H2TMPyP](PF6)4 em DMF, TEAPF6
0,10 M, aaplicando-se 0,400 V e espectros sucessivos aplicando-se -0,520 V.

Vac- [NiTPyPtitu(bipy)2C1I4]4+

0 estudo do complexo de nique1 16° foi realizado em DMF e acetonitrila, de modo
a abranger a faixa de potenciais de -1,6 a 2,0 V.
A especie estavel nas condicOes ambiente, apresenta bandas em 244, 294, 352,
411, —480, 530 e 586 nm, em acetonitrila (fig.59). As bandas em 294 (7t--->e), 352 (d-d) e
a banda larga em torno de 480 nm (Ru do-->pn* bipy) sdo caracteristicas dos complexo
de ruténio perifericos, enquanto que as bandas em 411 (Soret), 530 (Q 0_ 1 ) e 586 nm (Q0
sdo a impressào digital da metaloporfirina. Quando se aplica potenciais na faixa de 0,70 a
1,15 V a banda de transfer8ncia de carga diminui de intensidade ate desaparecer (fig.59
completamente. Concomitantemente, observa-se urn aumento de intensidade e o
deslocamento batocrOmico da banda Soret (411 para 416 nm), o desaparecimento da
banda em 352 nm, o deslocamento e desdobramento da banda em 294 rim (304 e 314 nm)
e a intensificacar o e deslocamento da banda em 244 nm para 250 nm. Estas observacOes
sao coerentes corn a oxidacao dos complexos de ruténio perifericos, como visto
anteriormente.
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Fig.59: Espectroeletroquimica de uma solucdo 2,2x10 4 M de NiTPyP{Ru(bipy)2C1}4]
(TFMS)4 em acetonitrila, TEAC1O 4 0,10 M. (A) 0,700; 0,925; 0,950; 0,970; 0,990; 1,015
e 1,150 V; (B) 1,150 e espectros sucessivos aplicando-se 2,000 V. Foi incorporado o
voltamograma ciclico do complexo em acetonitrila, na faixa de interesse.
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Fig.60: Espectroeletroquimica de uma solucao 2,2x10 M de NiTPyP{Ru(bipy)2C1}4
(TFMS)4 em DMF, TEAC104 0,10 M.
(A) 0,700 e espectros sucessivos aplicando-se
-0,850 V; (B) -1,100 e espectros sucessivos aplicando-se -1,600 V.

Contudo, quando um potencial de 2,0 V foi aplicado ao eletrodo de trabalho, a

intensidade da banda Soret diminuiu drasticamente e as bandas Q desapareceram,
evidenciando a oxidacao do anel porfirinico 144,149,161 (fig.59B). Ao mesmo tempo, surgiu
uma nova banda em 352 nm e houve uma intensificacao das bandas atribuidas
transicao 7-->n* dos ligantes bipiridina. Na figura 59 foi inserido o voltamograma do
complexo em acetonitrila mostrando os dois processos de oxidacao.
0 estudo dos complexos reduzidos foi realizado em DMF, porque a resposta
eletroquimica neste solvente é melhor e as ondas voltamètricas sao mais bem definidas do
que em acetonitrila, como visto na sec-do dedicada a voltametria ciclica.
Quando os espectros eletrOnicos sucessivos das especies geradas ao se aplicar um
potencial de -0,85 V (fig.60A) sac) monitorados, nota-se a diminuicao da intensidade da
banda Soret (414 rim) e o crescimento de bandas corn maximos em 456, 608 e 774 nm. As
bandas associadas aos complexos de ruténio perifericos permanecem inalteradas,
indicando que este processo eletroquimico ficou restrito a porfirina 142,144,149,161, formando
a especie mono-reduzida. A pequena intensidade da banda em 774 nm é urn indicativo da
existéncia de algum miter de Ni(I) nessa esp6cie.
Ao se aplicar urn potencial mais negativo (-1,1 V) observa-se o completo
desaparecimento da banda Soret, a definicao de uma banda larga corn maximo em 486 nm,
uma pequena diminuicao da banda em 774 nm e o crescimento de uma banda ern 610 nm
(compare os espectros da figura 60A e 60B). Essas mudancas correspondem a adicao de
mais um eletron a porfirina formando o di-anion.
Finalmente, aplicando-se -1,6 V (fig.60B) percebe-se a diminuicao da intensidade
da banda em 298 rim e o aumento da absorbancia em torno de 350 nm, caracteristico da
reducao dos ligantes bipiridina dos complexos de ruténio perifericos121.
Concomitantemente, ocorre o desaparecimento da banda em 774 e o aumento da
absorbancia em torno de 600 rim. Esse comportamento é similar aquele observado no caso
do derivado de cobre.

VII d- [FeTPyP{Ru(bipy)2C1}41

0 complexo de ferro apresenta mais urn sitio eletroquimicamente ativo alem
daqueles discutidos ate o momento, devido a presenca do ion ferro na porfirina.
A especie estdvel nas condicOes ambiente contem ions Fe(III) e Ru(II). A oxidacao
dos complexos de rutenio perifericos provoca as mesmas mudancas no espectro citadas
acima, sendo que a esp6cie [Fe inTPyP{Rum(bipy)2C1} 4r apresenta bandas em 308, 318
402 (ombro), 422 528 e 664 nm (fig.61A).
A primeira especie gerada durante a reducao do complexo [FeluTPyP
{Ruu(bipy)2C1} 4] 5+ aplicando-se -1,0 V possui urn espectro eletrOnico similar ao da
especie inicial, exceto pelo deslocamento batocrOmico da banda Soret, de 418 para 444
nm (fig.61B). Esse tipo de comportamento é caracteristico das ferro porfirinas quando
ocorre a reducao do ion ferro(III) a ferro(II) 19,162. E interessante notar que a reducao do
ion Fe(III) na ferro porfirina polinuclear é extremamente lenta, na faixa de potenciais
prOximo ao seu potencial redox (-0,0 V). Por isso, foi aplicado um potencial de -1,0 V,
suficiente para reduzir ainda mais a porfirina, para tornar aquela reacao mais rapida.
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Fig.61: Espectroeletroquimica de uma solucao 2,2x104 M de [FeTPyP{Ru(bipy)2C1}4
(TFMS) 5 em DMF, TEAC1O4 0,10 M. (A) 0,700; 0,875; 0,900; 0,920; 0,940; 0,965
1,100 V; (B) 0,700 e espectros sucessivos aplicando-se -1,000 V.

200

300

700
400
600
500
Comprimento de Onda (nm)

800

Fig.61: Espectroeletroquimica de uma solucdo 2,2x10 4 M de [FeTPyP{Ru(bipy)2C1}4
(TFMS) 5 em DMF, TEAC1O 4 0,10 M. (C) evolucao dos espectros sucessivos aplicandose -1,000 V; (D) -1,000 e espectros sucessivos aplicando-se -1,500 V.

Aplicando-se o mesmo potencial de -1,0 V utilizado acima e continuando
monitorar as mudancas no espectro eletremico (fig.61C) nota-se o desaparecimento da
banda Soret, restando apenas a banda MLCT devido aos complexos de rutenio perifericos.
Mem disso, ocorre um pequeno aumento de absorbância na regido de menor energia
enquanto que as bandas da bipiridina (298 rim) permanecem inalteradas. 0
comportamento observado é coerente corn a reducao do anel porfirinico, ao inves da
reducao do ion Fe(II) a Fe(I) ou Fe(0). Caso essas especies se formassem, o perfil norma
do espectro de uma porfirina deveria ser mantida. Nota-se, tambem, que utilizando-se
procedimento citado acima, nao foi possivel distinguir as especies obtidas pela reducao
mono e bi-eletrOnica da ferro porfirina.
Quando o potencial foi tornado ainda mais negativo (-1,5 V), foi observado
comportamento tipico da reducão de uma das bipiridinas coordenadas aos complexos d
rutenio perifericos (fig.61D).

VII. e- [ZnTPyP{Ru(bipy)2C1}4J4+

0 [ZnTPyP{Rull(bipy)2C1} 414+ é a especie estdvel nas condicOes ambiente

apresenta bandas em 298, 358, 318, 430 —500 (larga), 562 e 606 nm. Aplicando-s
potenciais na faixa de 0,70 a 1,05 V, nota-se alteracOes no espectro coerentes corn a
oxidacdo do complexo a [ZnTPyl) {ltum(bipy)2C1} 4r Este apresenta bandas em 306
318, associadas aos complexos de rutenio perifericos, e em 434, 562 e 606 rim
caracteristicos da zinco porfirina (fig.62B).
A oxidacdo da especie formada anteriormente, aplicando-se 1,70 V (fig.62A)
provoca o desaparecimento das bandas Soret e Q e o surgimento de uma nova band
(pouco intensa) em 642 rim, enquanto que as bandas da bipiridina permanecem
praticamente inalteradas. Esses dados permitem inferir que a oxidacdo 139 ocorreu n
porfirina e nao nos complexos de rutenio perifericos, em analogia ao derivado de niquel
Analisando-se mais cuidadosamente a figura 62A, na regido da banda Soret, nota-se que
oxidacao aconteceu em duas etapas. Inicialmente ocorre a diminuicdo da intensidade da
banda Soret e o aparecimento de uma banda pouco intensa em torno de 480 nm, seguid
do desaparecimento de ambas as bandas corn o transcorrer do tempo. Portanto, a onda
bieletrOnica que aparece no voltamograma ciclico, correspondente ao processo redox
considerado, na realidade, constitui-se de dois processos redox sucessivos com potenciais
muito prOximos e nao de urn imico processo no qual sào transferidos, simultaneamente
dois eletrons.
A reducao do complexo de partida, aplicando-se urn potencial de -0,90 V
provocou o deslocamento das bandas Soret e Q de 430, 564 e 608, respectivamente, para
444, 580 e 626 nm, de forma reversivel (fig.62C). Esse tipo de comportamento é esperad
quando a reacdo redox esta localizada no ion meti.lico coordenado ao anel porfirinico
Nesse caso, contudo, temos o ion Zn 2+, que normalmente é eletroquimicamente inativo
Por outro lado, o espectro eletremico da especie reduzida é tipicamente o de um
metaloporfirina. Em vista do exposto acima, atribuiu-se, tentativamente, a primeir
reducao da [ZnTPyP{Ru li(bipy)2C1} 4P+ ao par Zn2+/Zn+.
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Fig.62: Espectroeletroquimica de uma solucdo 2,0x10-4 M de [ZnTPyP { Ru(bipy)2C1}4
(TFMS)4 em DMF, TEAC104 0,10 M. (A) 1,050 e espectros sucessivos aplicando-se
1,700 V; (B) 0,700; 0,875; 0,900; 0,920; 0,940; 0,965 e 1,050 V.
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Fig.62: Espectroeletroquimica de uma solucdo 2,0x10 4 M de [ZnTPyP{Ru(bipy)2C1)4
(TFMS)4 em DMF, TEAC1O4 0,10 M. (C) 0,700 e espectros sucessivos aplicando-s
-0,90 V; (D) -0,90 e espectros sucessivos aplicando-se -1,200 V.
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Fig.62: Espectroeletroquimica de uma solucao 2,0x10-4 M de [ZnTPyP{Ru(bipy)2C1}4
(TFMS)4 em DMF, TEAC1O4 0,10 M. (E) -1,200 e espectros sucessivos aplicando-s
-1,500 V; (F) -1,500 e espectros sucessivos aplicando-se -1,800 V.

Ao se reduzir 139 ainda mais o complexo aplicando-se -1,20 V, foi observado o
desaparecimento das bandas da porfirina e o crescimento das bandas tipicas da porfirina 7cradical anion, corn mkdmos em 492 e 756 nm (fig.62D). A banda em 492 nm é resultante
da combinacao da banda MLCT dos complexos de rutenio perifericos e da banda da
especie contendo a porfirina reduzida. A banda associada a transicao interna dos ligantes
bipiridina e a banda d-d sofreram pequenas variacOes, reforcando a atribuicao acima.
A reducao do complexo em -1,5 V, provoca mudancas consideraveis em todo o
espectro (fig.62E), analogas aquelas observadas durante a reducao de urn dos ligantes
bipiridina dos complexos de rutenio perifericos. A banda devido a transicao n--nit ` , em
298 nm, diminui cerca de 40 %, assim como a banda em 492 nm. Concomitantemente, a
banda em 756 nm desaparece e uma nova banda larga aparece em 620 nm e no infravermelho prOximo.
Ao se reduzir ainda mais o complexo aplicando-se -1,80 V (fig. 37F) a banda em
298 nm desaparece completamente e é substituida por uma banda composta corn maximo
em 338 nm e em 690 nm, enquanto que a absorbancia na regido de 450 nm se torna
menor. Urn comportamento similar é observado durante a reducao da [Ru(bipy)3]2+,
exceto pela presenca da banda em 690 nm. Assim, esta reacao pode ser atribuida a
reducao do segundo ligante bipiridina ul dos complexos de rutenio periferico, em
concorddncia com a atribuicao dada durante a anhlise dos voltamogramas ciclicos.

[CoTPyP{itu(biPY)2C1)41

A forma mais estivel do complexo é aquele que contem o ion cobalto(III) e ions
rutenio(11). Quando esta especie é oxidada aplicando-se potenciais na faixa de 0,60 a 1,10
V, o comportamento espectroeletroquimico caracteristico da oxidacao dos grupos
[Ru(bipy) 2 C1(pyP)] + a complexos de Ru(III) é observado (fig.63A). Essa reacao é
totalmente reversivel e os pontos isosbesticos em 278, 304, 334, 428 e 446 nm indicam a
presenca de um equilibrio simples envolvendo apenas duas especies.
A reacao de reducao 163 - 165 da especie inicial aplicando-se -0,500 V (fig.63B)
contudo, 6 lenta. Durante essa reacdo foi observado a diminuicdo e o delocamento da
banda Soret de 434 para 422 nm, enquanto que as bandas do visivel se tornaram ma
definidas devido a presenca da banda MLCT (larga) dos complexos de rutenio perifericos.
Apenas o pequeno aumento de absorbancia na regiao de 525 nm e a diminuicao da
absorbancia em torno de 550 nm evidenciam o deslocamento hipsocrOmico das bandas Q.
0 comportamento descrito é caracteristico da reducao do Co(III) a Co(II). Essa reacao é
relativamente lenta por causa da grande energia de reorganizacao requerida.
Aplicando-se o mesmo potencial (-0,500 V) e acompanhando as transforrnaceies
no sistema por urn tempo maior, percebeu-se que a banda Soret e as bandas Q sofrem urn
novo deslocamento, desta vez batocrOmico (fig.63C). A especie gerada neste processo
apresenta bandas em 298, 362, 440 (Soret), —490, 554 (Q i _o) e 602 nm (Q0_0 ). Como na
rend() anterior, a banda 71--->TC * das bipiridinas e as bandas d-d e MLCT dos complexo
perifericos permanecem praticamente inalteradas. Alem disso, pontos isosbesticos, mais ou
menos bem definidos, podem ser observados em 432, 502 e 546 nm. As evidencias acima
apresentadas apontam no sentido de uma segunda reacdo de reducdo envolvendo o ion
cobalto, desta vez gerando cobalto(I) porfirina.
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Fig.63: Espectroeletroquirnica de uma solucdo 3,0x104 M de [CoTPyP{Ru(bipy)2C1}
(TFMS)5 em DMF, TEAPF6 0,10 M. (A) 0,600; 0,925; 0,950; 0,975 e 1,100 V; (B) 0,60
e espectros sucessivos aplicando-se -0,500 V.
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Fig.63: Espectroeletroquimica de uma solucao 3,0x10 M de [CoTPyP{Ru(bipy)2C1}4
(TFMS)5 em DMF, TEAPF6 0,10 M. (C) evolucâo dos espectros sucessivos aplicando-s
-0,500 V; (D) -0,500 e espectros sucessivos aplicando-se -0,700 V.
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Fig.63: Espectroeletroquimica de uma solucao 3,0x10 M de [CoTPyP{Ru(bipy)2C1}4
(E) -1,100 e espectros sucessivos aplicando-s
(TFMS)5 em DMF, TEAPF 6 0,10 M.
-1,800 V.

Ao se deslocar para potenciais mais negativos (-0,70 V, fig.63D) as bandas Soret
Q sofrem urn novo deslocamente hipsocrOmico, semelhante ao observado na primeir
reduced°. Analogamente, nao se nota mudancas significativas nas bandas atribuidas ao
complexos de rutênio perifericos. Esse fato é coerente com a adicao de mais urn eletron a
grupo porfirinico. 0 perfil do espectro da especie resultante (bandas em 298, 370, 418
—490 e 600) é semelhante ao de uma porfirina, sendo atribuido tentativamente a um
especie contendo Co(0) porfirina. Apesar dente estado de oxidacdo pouco usual no cas
de uma cobalto porfirina, pode ser facilmente obtido pela reduc d
e ° eletroquimica d
complexo 166-167 [Co(terpy)e. Assim, torna-se necessario utilizar outras tecnicas par
melhor caracterizar essa especie. Dentre elas pode ser citado o EPR, que certamente seri
capaz de distinguir um ion Co(0), d 9, de uma porfirina n-radical anion.
Continuando a reduc d
e ° do complexo aplicando -1,10 V (fig.63E), ocorre
desaparecimento da banda em 418 nm e melhora a definicao da banda em 432 nm. Alem
disso, surge uma nova banda em 368 nm, a absorbancia acima de 450 nm se torna maior
definindo os contornos de uma banda extremamente fraca em torno de 780 nm, e a banda
..
rc-->7t interna das bipiridinas sofre uma pequena dirninuicao de intensidade. Mais uma ve
as evidéncias apontam para a reducao do grupo porfirinico da supermol6cula.
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Fig.63: Espectroeletroquimica de uma solucâo 3,0x10 4 M de [CoTPyPfRu(bipy)2C114
(TFMS)5 em DMF, TEAPF 6 0,10 M. (F) evolucdo dos espectros sucessivos aplicando-s
-1,800 V; (G) -1,800 e espectros sucessivos aplicando-se -1,900 V.

Finalmente, ao se aplicar um potencial de -1,80 V, ocorre um decr6scimo
consideravel da banda n-->n * das bipiridinas e o aumento da absorbancia na regiao de 32
nm (fig.63F), caracteristicos da reducao dos ligantes bipiridina dos complexos de ruténio
perifericos. Concomitantemente, nota-se a diminuicao da intensidade da banda em 368
run, o desaparecimento da banda em 432 e o aparecimento de uma banda larga cor
maximo em torno de 750 nm. Alem disso, pode-se observar na figura 63F pontos
isosbesticos bem definidos em 278, 308 e 354 nm, aparentemente, indicando a existência
de urn equilibrio simples envolvendo apenas duas especies.
Terminada a fase descrita acima, novas transformacoes ocorrem no espectro
(fig.63G). Corn o transcorrer do tempo, a banda em 298 nm desaparece completamente e
surge uma banda larga em 338 nm, enquanto que a absorbancia na regiao acima de 400
nm diminui, ate o desaparecimento da banda em 750 nm. Urn comportamento similar foi
observado durante a reducao da [ZnTPyP{Ru(bipy)2C1} 4], sendo atribuido a reducao d
segundo ligante bipiridina de cada complexo de ruténio periferico, em concordancia corn
os dados de voltametria ciclica. Assim, ficou evidente que o alargamento da onda catOdica
da figura 54, na faixa de -0,5 a -1,1 V, é provocado pela presenca de varias reacOes redox
corn potenciais prOximos.

VII. g- [FeTPyP{Ru(edta)}413-

Os dados espectroeletroquimicos, na faixa de -0,3 a 0,6 V sao apresentados n
figura 64A. 0 complexo contendo Fe(III) porfirina e [Rumedta]- possui uma banda Sore
larga, corn maximo em 398 nm (log 6=5,02), e bandas menos intensas em 520 (Q 1.0, 3,96
e 586 nm (Q0 , 3,0). A reducao do complexo, na faixa de 0,62 a 0,07 V, provoca urn
grande aumento de absorbancia em torno de 470 nm, enquanto que a banda Soret sofr
apenas uma pequena diminuicao de intensidade. Na faixa de 0,07 a -0,28 V, nota-se um
acentuada modificacao no espectro, principalmente na regiao da banda Soret. Esta s
desloca de 398 para 428 nm (5,17), tornando-se mais fina e intensa. Esse comportamento
e caracteristico da reducao de uma Fe(III) a Fe(II) porfirina. Portanto, a reducao d
[Fe111Tpyp(Rumedta)4' ocorre em duas etapas l " mais ou menos bem distintas.
Estudos realizados corn complexos de [Ru medta] corn ligantes N-heterociclico
aromaticos 28,169-170 indicararn que uma das caracteristicas comuns a esses compostos é
surgimento de uma banda larga e intensa na faixa de 380 a 600 nm, quando ocorre a
formacao da especie contendo Ru(II). Essa banda (fig.64A) é atribuida a uma transicao d
transfer8ncia de carga metal-ligante (MLCT), envolvendo os orbitais do do ion ruténio(H
e os orbitais Fr * do ligante N-heterociclico.
Na estrutura da porfirina polinuclear existem quatro grupos Rumedta: coordenado
aos grupos piridina do Fe IIITPyP. Logo, pode-se atribuir o aparecimento da banda em
torno de 470 nm a reducao dos complexos de rutenio perifericos, e as mudancas no
espectro da porfirina a formacao da FellTPyP. Os dados acima apresentados permitem
concluir que o potencial redox da ferro porfirina é mais negativo do que dos complexos d
ruténio. Alem disso, os potenciais dos dois sitios eletroquimicamente ativos devem se
suficientemente diferentes para que exista urn intermediario contendo ions Ru(II)
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Fig.64: (A)Comportamento espectroeletroquimico do complexo FeTPyP(Ruedta)4131,0x104 M, na presenca de 1,0x10 -3 M de [Ru(edta)(H20)]- , tampdo acetato 0,025 M
(B) Simulacao do espectro do intermedidri
pH=4,5, NaTFA 0,25 M, 25 °C.
II
[Fe1llTPyP(Ru edta)4]7- , baseado nos dados obtidos a vários potenciais aplicados ( a
-0,028; b) 0,022; c) 0,072 e d) 0,122 V), mostrando a convergdncia dos espectros quand
E 1 °=0,11 e E2°=-0,02 V.
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Assumindo a existência da espécie [FellITPyP(Rulledta)41, a redução do complexo
pode ser representada pelos equilíbrios abaixo:

(eq.68)

Aplicando-se a equação de Nemst aos equilíbrios acima temos que
(eq.69)

(eq.70)

(eq.71)

Por sua vez a absorbância em qualquer comprimento de onda pode ser expresso
pela equação de Lambert-Beer, A = r.e/C, considerando-se que o caminho óptico é
constante. Supondo-se que as três espécies estejam em equilíbrio, temos que
(eq.72)
Colocando eB em evidência,
(eq.73)
Por outro lado
(eq.74)
onde, Ct é a concentração total da ferroporfirina polinuclear. Rearranjando,
Ct=CA (

ac+c+a)
ac

(eq.75)
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CA =

Logo,

aC.C t
a+c+ac

,

(eq.76)

E,
CA
Cc=-

e

(eq.77)

C

Os valores de EA e de Ec para cada comprimento de onda considerado podem ser
calculados diretamente, a partir dos espectros eletrônicos obtidos aplicando-se 0,622 e
-0,278 V, respectivamente. Por outro lado, os valores de a, b e c, conseqüentemente, de
CA' CB e Cc podem ser calculados, desde que se conheçam os valores de Elo e ~o e os
espectros eletrônicos em vários potenciais aplicados, na faixa onde aquelas espécies são
eletroquimicamente ativas. Tais dados podem ser facilmente obtidos utilizando-se a
espectro eletroquímica. O valor de Elo pode ser estimado a partir dos voltamogramas
cíclicos (0,11 V). O mesmo não ocorre com E2o. No entanto, sabe-se que tal potencial é
próximo e deslocado no sentido negativo em relação ao primeiro. Na figura 64B são
mostrados os espectros do intermediário, calculados utilizando-se três pares de potenciais
que diferem um do outro apenas por 10mV. Pode-se observar que quando Elo = 0,11 e
~o = -0,02 V todos os espectros (calculados a partir dos espectros experimentais)
convergem, indicando que os valores utilizados estão muíto próximos dos valores reais.
As curvas de distribuição das três espécies em função do potencial são mostradas na figura
65. Pode-se notar que as três espécies coexistem na faixa de O a 0,1 V, sendo que a
contribuição da espécie de valência mista, 0\1 seja [FelllTPyP(Rulledta)4F-, é máxima em
tomo de 0,06 V.
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Vll.h- [CoTPyP{Ru(edta)}J 3Foi enfatizado na seção dedicada à voltametria cíclica que o íon cobalto
coordenado à porfirina deve ser eletroquirnicamente ativo, apesar de não ser detectável
por meio daquela técnica69 . Na figura 66 pode-se notar que começando em 0,52 V e
varrendo os potenciais no sentido negativo, ocorrem dois processos redox reversíveis em
EO = 0,295 e 0,080 V. A espécie estável nas condições iniciais apresenta bandas em 435
(Soret), 550 (QI-O) e 595 run (Qo.o). No entanto, no primeiro processo tais bandas se
deslocam para 416, 536 e 596 run, respectivamente, e pontos isosbéstivos podem ser
observados em 356, 428, 470 e 548 run, indicando a presença de um equilibrio simples
envolvendo duas espécies. Este comportamento é similar ao observado durante a redução
de outras cobalto porfirinas, por exemplo171 [CoTMPyP]s+. Logo, pode-se inferir que a
redução do íon Com a COII é extremamente lenta, não podendo ser detectada por meio da
voltametria cíclica. No entanto, se for utilizada uma técnica como a espectroeletroquirnica,
cuja escala de tempo de operação é muito maior, toma-se possível monitorar aquela
reação. O segundo processo provoca o aparecimento de uma nova banda em tomo de 460
run, enquanto as bandas Soret e Q permenecem praticamente inalteradas. O valor de EO
encontrado (0,080 V) é similar àquele dos complexos de Ru(edta) coordenados à piridinas .
substituidas28 . Além disso, tais compostos apresentam uma banda de transferência de
carga característica na região do visível, quando se encontram na forma de complexos de
rutênio (lI). Portanto, o segundo processo (E0 = 0,080 V) é coerente com a redução dos
quatro gI1Jpos Rulliedta- periféricos e a banda em 460 run pode ser atribuida à transição de
transferência de carga metal-ligante, RulI d1t~p1t· piridina.

Vll.i- Sumário
Por meio da espectroeletroquímica foi possível confirmar algumas das atribuições
concernentes às espécies geradas na voltametria cíclica e, também, corrigir e acrescentar
alguns dados aos anteriormente obtidos por meio dessa técnica. As metaloporfirinas
modificadas com grupos Ru(bipY)2Cl+ derivados do NiTPyP, CuTPyP e FeTPyP
apresentaram o comportamento espectroeletroquímico esperado. Foram observadas
modificações no espectro eletrônico condizentes com a oxidação dos complexos de Ru(lI)
periféricos a Ru(I1I) e a subsequente oxidação bi-eletrônica do anel porfirínico.
Aplicando-se potenciais negativos foi possível verificar a formação das espécies contendo
a porfirina mono e di-ânion, seguido da redução de um e de dois ligantes bipiridina de
cada um dos quatro complexos de rutênio periféricos. Contudo, no caso dos derivados de
ZnTPyP e CoTPyP constatou-se que espécies inusitadas contendo íons Zn+ ou Zn° e Co+ e
Coo, podem ter sido geradas durante a redução eletroquirnica dos mesmos. A natureza da
banda do [H4TPyP {Ru(biPY)2Cl} 4]6+, em 706 nm, foi inequivocamente atribuida a uma
transição de transferência de carga Ru(1I)~H4TPyP2+
Foi mostrado, também, que a espectroeletroquirnica pode ser uma técnica muito
conveniente para se determinar os potenciais redox de reações eletroquirnicamente muito
lentas, como no caso do [CoTPyP{Ru(edta)}4l Outro aspecto explorado foi a
determinação dos potenciais padrão de dois pares redox reversíveis com potenciais
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próximos. O espectro da espécie de valência mista [FeIDTPyP(Ruuedta)4F- foi gerado e o
potencial redox do íon ferro estimado, utilizando-se a equação de Nernst e os espectros
digitalizados, obtidos aplicando-se diferentes potenciais na faixa de interesse. O potencial
redox do par Fe3+l2+ não pode ser determinado por meio da voltametria cíclica, devido à
presença de ondas muito intensas associadas aos grupos Ru(edta) periféricos e ao de
[Ru(edta)~O)l adicionado em excesso para evitar a dissociação do complexo18,136137,169,172

I.'

1.$22 V

I.)

1.)22 V

I.Ul v

D.2

I.UI V
1.111 V

.-U113

1.1

f

c:
.c

C113
~

oVI

~

I

'00

.c

c:x:

500

'10

710

0.1

-0.11' v

'.0"7 V
'.072 V

0.2

'.097 v
1.172 V
0.1

a

soo

'"
Comprimento de Onda (nm)

700

Fig.66: Comportamento espectroeletroquímico do [CoTPyP(Ruedta)41, 1,Ox:l0-4 M, na
presença de 1,Oxl0-3 M de [Ru(edta)~O)]", tampão acetato 0,025 M, pH=5,0, NaTFA
0,25 M, 25 oCo
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VID.a- Formação de Filmes
Vários compostosl03-104,173-178 tem sido imobilizados de modo a gerar eletrodos
quimicamente modificados. A imobilização de moléculas tem como objetivos transferir
para os eletrodos as propriedades catalíticas de espécies ativas em meio homogêneo, para
proteger179 a superficie do eletrodo contra o envenenamento por espécies presentes no
meio, e, também, para a confecção de dispositivos moleculares llS .
Os complexos [M-TPyP{Ru(bipY)2CI}4](TFMS)4' onde M = 2H+, Ni 2+, Zn2+, Fe3+,
C0 3+, Cu2+ ou Mn3+, podem ser utilizados para preparar eletrodos modificados, pois
formam filmes bastante estáveis e homogêneos sobre eletrodos de carbono vítreo. Tais
filmes podem ser facilmente obtidos transferindo-se uma pequena alíquota de uma solução
metanólica do composto desejado e evaporando-se lentamente ao ar. A coloração do filme
muda significativamente com a concentração superficial. Quando a concentração é baixa,
ou seja, inferior a cerca de 2xlO-8 moVcm2, os filmes são bastante homogêneos e
apresentam coloração violeta brilhante. Porém, em filmes um pouco mais espessos a
coloração tende para uma tonalidade esverdeada ou azulada, com brilho metálico. Os
eletrodos modificados assim obtidos devem ser utilizados em meio aquoso, visto que se
dissolvem prontamente na maioria dos solventes orgânicos utilizados em eletroquímica,
por exemplo, acetonitrila, metanol e DMF. Além disso, é necessário a adição do íon
comum trifluorometanossulfonato, em concentração da ordem de 0,25 M, para estabilizar
o filme. Caso contrário, este se dissolve mais ou menos rapidamente ao ser deixado em
contato com a solução aquosa contendo o eletrólito suporte.
Na figura 67, são mostrados os voltamogramas cíclicos de um filme de
[NiTPyP{Ru(bipY)2CI}4](TFMS)4' em LiTFMS 0,25 M, a 100 mV/s. A concentração
superficial do complexo, estimada utilizando os resultados de coulometria supondo-se que
todos os grupos [Ru(bipY)2CI(pyP)]+ sejam eletroquimicamente ativos, é igual a 1,5x10-9
moVcm2. Se as moléculas forem consideradas como sendo quadrados de 20 A de lado, e
supondo-se que a superficie do eletrodo (A=0,196 cm2) se encontre uniformemente
recoberta, estima-se que o filme seja constituido por cerca de 180 monocamadas. Após
190 ciclos sucessivos (1 hora), a intensidade da corrente de pico diminui cerca de 20 %
(fig.67 tracejado), demonstrando que o filme é bastante estável. O voltamograma em
forma de sino é um indicativo de que o material eletroquimicamente ativo se encontra
imobilizado na superficie do eletrodo 103,180 e que a maioria dos sítios ativos são
equivalentes, comportando-se de maneira quase ideal. Isto implica que a velocidade de
transferência de elétrons e a velocidade de transporte de íons, no interior do filme são
relativamente rápidas. A largura da onda à meia altura é igual a cerca de 120 mY,
enquanto que a largura da onda para um processo nemstiano ideal é igual a 90,6 my 103 .
Além disso, os potenciais de pico anódico e catódico se encontram, respectivamente, em
0,98 e 0,93 Y, enquanto que num processo ideal totalmente reversível, espera-se que não
exista nenhuma diferença entre os dois potenciais de pico. As ondas observadas nos
voltamogramas podem ser atribuidas ao par [RuIIllII(bipY)2CI(pyP)]2+/+.
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Fig.67: Voltamogramas cíclicos de um filme de [NiTPyP {Ru(bipY)2C1}4](TFMS)4
depositado sobre eletrodo de carbono vítreo, a 100 mVIs, tendo como eletrólito suporte
uma solução 0,25 M de LiTFMS, tampão acetato 0,026, pH=4,7. O VC do filme após 190
ciclos sucessivos é mostrado em linhas tracejadas. Conc. superficial 1,5xl0-9 moVcm2 .

O filme de [ZnTPyP{Ru(bipY)2CI}4](TFMS)4 é mais estável (insolúvel) que o do
derivado de níquel. Os voltamogramas cíclicos de um filme de concentração superficial
igual a 1,8xIO-8 moVcm2 (-2.200 monocamadas), a várias velocidades de varredura, são
mostrados na figura 68. Pode-se notar que a intensidade de corrente é proporcional à
velocidade de varredura, indicando que o material eletroquimicamente ativo está
imobilizado na superficie do eletrodo. Além disso, é possível observar um par de ondas,
pouco intensa em tomo de 0,66 V, indicando a presença de outra espécie
eletroquimicamente ativa ou uma segunda fase dentro do filme. No caso do complexo aqui
considerado, não há possibilidade de existir uma reação redox no potencial àcima citado,
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A condutividade do filme pode ser decorrente da condutividade intrinseca do filme
e/ou à condutividade redoxl03.113.181, devido à presença do par [RulD/ll(bipY)2CI(PyP)]2+/+.
Na figura 69 são mostrados os voltamogramas cíclicos do complexo [Fe(CN)6]4em solução (A), e do eletrodo modificado com [NiTPyP{Ru(bipY)2CI}4](TFMS)4 na
ausência (C) e presença (B) de ferrocianeto. Poderia se supor que os voltamogramas do
eletrodo modificado na presença de ferrocianeto não fossem muito diferentes da somatória
dos voltamogramas correspondentes às duas espécies distintas. Nos voltamogramas da
figura 69B, contudo, nota-se a presença de uma onda fina em torno de 0,72 V, seguido da
onda característica do par [RuDIIII(bipY)2CI(pyP)f+/+. A intensidade da nova onda parece
não ser proporcional nem à V 1l2 nem à v, sugerindo que as espécie responsáveis pela
mesma se encontram, em grande parte, imobilizadas na superficie do eletrodo. A
intensidade daquela onda é também uma função da concentração de ferrocianeto na
solução e não aparece quando se utiliza [Rum(edta)~O)]" (fig.70) ou [Fe(CN)6p- ao
invés de [Fe(CN)6]4-, comprovando que a espécie oxidada naquele potencial é o
ferrocianeto presente em solução. Portanto, essa espécie está sendo oxidada somente
quando o potencial aplicado ao eletrodo se aproxima do potencial dos complexos de
rutênio periféricos, sugerindo que o filme não é um condutor eletrônico. Por outro lado, o
mecanismo de condução redox181-185 explica de maneira satisfatória o comportamento
observado, pois nesse caso, a oxidação de um redutor presente em solução somente deve
ocorrer quando os sítios redox responsáveis pelo transporte de elétrons no filme forem
oxidados. Além disso, o filme atua como uma barreira, impedindo que as espécies
redutoras presentes na solução alcancem a superficie do eletrodo. O aumento da
concentração superficial, e conseqüentemente da espessura do filme torna mais dificil a
difusão das espécies em solução até a superficie do eletrodo, não sendo mais possível
observar o aumento de corrente catódica na região de 0,2 V (compare figs. 69 e 71).
Os eletrodos modificados preparados com [ZnTPyP{Ru(bipY)2CI}4](TFMS)4 se
comportam de maneira análoga ao do derivado de níquel, como mostrado na figura 71.
Nesse caso, a espessura do filme é cerca de 3 vezes maior do que a do filme utilizado nos
voltamogramas mostrados na figura 69. Apesar da concentração de ferrocianeto ser
apenas um pouco inferior ao utilizado no caso anterior, a intensidade da onda em 0,72 V é
proporcional a V 112 . Além disso, a corrente anódica após a onda dos complexos de rutênio
é bem superior àquela esperada por meio da extrapolação da linha base, sugerindo que
existe uma corrente difusional de magnítude considerável.
O formato da onda em 0,72 V é muito similar ao das ondas catalíticas nas quais a
corrente está sendo limitada pelo transporte de massa até a superficie do eletrodo. Essa
constatação não é surpreendente visto que o potencial aplicado ao eletrodo é muito
superior ao potencial termodinâmico necessário para oxidar o ferrocianeto. Assim, mesmo
que a concentração do mediador no estado oxidado seja baixa, esta deve ser suficiente
para promover a oxidação das espécies redutoras113.181.18,S-186 presentes na dupla camada
elétrica. Essa ação "catalítica" do mediador multiplica em várias ordens de grandeza a
corrente que seria observada na ausência do redutor. Portanto, o filme atua como se fosse
um isolante elétrico que permite o acúmulo de carga elétrica como num capacitor. Porém,
quando o potencial do eletrodo atinge o potencial de oxidação dos complexos de rutênío o
filme se torna condutor, provocando um curto-circuito e um aumento abrupto da corrente.
Esse comportamento é similar ao dos diodos e foi observado em eletrodos modificados
com duas camadas de polímerosll4-115.
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Fig.69: Voltamogramas cíclicos (A) de uma solução 3,0 mM de [Fe(CN)6]4-; (B) do
eletrodo modificado na presença de [Fe(CN)6]4- 3,0 mM e (C) de um filme de
[NiTPyP{Ru(bipY)2CI}4](TFMS)4' 1,6xlO-9 moVcm2. Foram usados em todos os
experimentos eletrodos de carbono VÍtreo e uma solução 0,25 M de LiTFMS como
eletrólito suporte.
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Fig.70: (A) voltamogramas cíclicos de uma solução 3,6 mM de [Rum(edta)~O)l e (B)
de um filme de [NiTPyP{Ru(bipY)2Cl}4](TFMS)4' 2,6xlO-9 moVcm2 na presença da
solução utilizada em (A). Eletrodos de carbono VÍtreo e solução 0,25 M de LiTFMS
contendo tampão acetato 0,026 M, pH=4,7, foram utilizados em ambos os experimentos.
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Fig.71: Voltamogramas cíclicos (A) de uma solução 2,3xIO-3 M de [Fe(CN)6]+; (B) de um
filme de [ZnTPyP{Ru(bipY)iCI}4](TFMS)4' 4,5x1o-9 moVcm2 e (C) do eletrodo
modificado na presença da solução utilizada em (A). Eletrodos de carbono vítreo e
solução 0,25 M de LiTFMS foram utilizados em todos os experimentos.
.
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vm. b- Propriedades Eletrocatalíticas

vm.b.l- Redução de 0 1
A

vm.b.l.l- [FeTPyP{Ru(edta)}41

As ferr0 62-63,68,187 e cobalt020,69.
70,177,188 porfirinas apresentam propriedades cataliticas em relação à redução de 02'
gerando peróxido de hidrogênio ou água.
O desenvolvimento de catalisadores
eficientes, estáveis e baratos para essa
reação é de grande interesse tecnológico,
visto que é uma das semi-reações
envolvidas no funcionamento das células
de combustível. Atualmente tais células
operam em condições muito distantes das
condições ambiente, ou seja, altas
temperaturas e/ou pressão, que diminuem
a eficiência da conversão da energia
química em energia elétrica. Apesar de
parecer uma reação simples, a redução
tetraeletrônica do oxigênio molecular não
ocorre de fonna direta, levando à
fonnação de intennediários reativos de alta
energia. Um dos catalisadores mais
eficientes é uma enzima: o citocromo-c
oxidase.
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Fig.72: Voltamogramas cíclicos de
uma solução 1,5xlO·3 M do complexo
[FeTPyP{Ru(edta)}41
contendo
3
1,OxlO· M de [Ru(edta)~O)]", em
tampão acetato 0,05 M, pH=4,5,
[NaTF A]=0,25 M, (A) solução
saturada com argônio e (B) solução
saturada com 02'
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As ferro porfirinas l87 são capazes de reduzir o O2 à ~02 e o ~02 à ~O, em
meio aquoso. O produto gerado depende da relação entre as concentrações do catalisador
e do substrato. Quando esta se aproxima de 4 obtém-se preferencialmente água, mas
quando a concentração do catalisador é baixa o produto obtido é o peróxido de
hidrogênio.
Os voltamogramas cíclicos de uma solução 1,5xlO-3 M do complexo
[FeTPyP{Ru(edta)}4] contendo I,Oxl0-3 M de [Ru(edta)~O)]", na ausência e na
presença de O2, em tampão acetato são mostrados na figura 72. Quando na presença do
substrato, nota-se uma intensa onda catódica, com Epc == 0,0 V, ou seja, cerca de 0,70 V
deslocado em relação à onda de redução do oxigênio, nas mesmas condições. O
[Ru(edta)~O)]" livre apresenta uma atividade catalítica modesta, que provoca um
pequeno aumento na corrente catódica, em tomo de -0,10 V. Contudo, quando a
velocidade de varredura é igual ou superior a 100 mV/s, o efeito é desprezível.
Para estimar a eficiência do catalisador, foi realizado um estudo sistemático no
qual foi variado a concentração do catalisador, na faixa de 2xlO-3 a 3xl0-6 M, mantendose constantes as concentrações de [Ru(edta)~O)]" e de O2 , A corrente catalítica foi
estimada subtraindo-se os voltamogramas cíclicos da solução saturada com oxigênio e
com argônio, respectivamente. Os gráficos de ru em função do potencial são mostrados na
figura 73.
Quando a concentração de [FelllTPyP{RuUl(edta)}4]3- é superior a lxl0-3 M e
[02]=1,3xlO-3 M187, a onda catalítica aparece em 0,11 V, ou seja deslocado anodicamente
0,13 V em relação ao valor estimado de EII2 do par Felll'", por meio da
espectroeletroquímica. Tal deslocamento somente é observado quando a velocidade de
reação entre a espécie cataliticamente ativa e o substrato é muito elevada.
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Fig. 73: Gráficos de ~i em função do potencial obtidas pela subtração das correntes
catódicas das soluções saturadas com O2 e argônio contendo (a) 1,8xlO-3, (b) 1,8xl0-4 e
(c) 3,6xl0-6 M de [FeIllTPyP {RuIll(edta)} 4P-, [Ru(edta)(H20)]=1,8xl0-3 M, [KCI]=0,50
M, tampão acetato 0,05 M, pH=4,5, v=200 mV/s, 25 oCo
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A natureza do produto formado nas condições da curva 11 ali foi elucidada
utilizando-se o método de Forshey e Kuwana 187, no qual se compara a corrente catalitica
com a corrente calculada para a redução monoeletrônica do 02' supondo-se que o
coeficiente de difusão desta espécie seja igual a 2,Ox10·s cm2 s· 1. O número estimado de
elétrons transferidos para cada molécula de oxigênio é igual a 4,2±O,2. Esse resultado
indica que em concentrações elevadas o [FeTPyP{Ru(edta)}4] se comporta de modo
semelhante ao [FeTMPyP], reduzindo eficientemente oxigênio molecular a água. No
entanto, nota-se que a porfirina polinuclear é mais eficiente, pois é capaz de catalisar tal
reação numa concentração inferior ao do [FeTMPyP].
A medida que a concentração do catalisador diminui, a onda catalítica se desloca
para potenciais mais negativos e uma segunda onda aparece em -0,05 V. Quando a
concentração do catalisador se toma muito baixa, por exemplo 10-6 M, apenas uma onda
larga com Epc == -0,02 V pode ser observada. Note que esse potencial coincide com o
potencial do par FeIlIlII estimado espectroeletroquimicamente. Outro ponto que deve ser
ressaltado é que a corrente catalítica começa a crescer praticamente no mesmo potencial
observado no caso em que a relação concentração do catalisador e do substrato era
elevada. Tal potencial coincide com o início da onda de redução dos complexos de rutênio
periférico. Contudo, devido à baixa concentração do catalisador, este não consegue
reduzir todas as moléculas de 02 que chegam à superficie do eletrodo. Isso sugere que os
grupos [Ru(edta)(pyP)] podem atuar como antenas e, portanto, como reservatório de
elétrons permitindo a redução multi eletrônica do substrato. Essa asserção pode ser melhor
compreendida analisando-se a figura 65, onde são mostradas as curvas de distribuição das
espécies oxidadas e reduzidas, em função do potencial. Nota-se que a concentração da
espécie [FeIlTPyP{RuIl(edta)}4]8. começa a crescer rapidamente a partir de 0,13 V,
atingindo o máximo em tomo de -0,12 V. Portanto, a partir daquele potencial existe uma
concentração relativamente elevada da espécie totalmente reduzida, em equilíbrio com o
complexo de valência mista. Assim, fica claro porque o máximo da onda catalítica foi
encontrado em 0,11 V em altas concentrações do catalisador e em -0,02 V, em baixas
concentrações. Provavelmente, a onda que aparece em -0,05 V, em concentrações
intermediárias de catalisador, é devido à redução da água oxigenada.

VIll.b.2- [CoTPyP{Ru(edta)}41
Ao contrário das ferro porfirinas, as cobalto porfirinas 177 somente catalisam a
reação de redução de 02 a ~02 em meio homogêneo. Todavia, ColIman, Anson e
colaboradores20 mostraram, em 1980, que a cobalto porfirina cofacial catalisa a redução
de 02 à água, num processo tetraeletrônico. Recentemente, Anson e colaboradores71
fizeram um estudo sistemático, relativo a influência da coordenação de grupos
[RU(NH3)S(PyP)]2+ sobre a atividade catalítica do CoTPP•.bPYb, onde a+b=4, P e Py são
substituintes fenil e piridil, respectivamente.
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Fig.74: Voltamogramas cíclicos de uma solução I,OxIO-4 M de [ColliTPyP{Ruill(edta)}4]
e I,OxIO-3 M de [Ru(edta)~O)l, em tampão acetato 0,05, pH=5,0, [NaTFA]=0,25 M.
(A) Solução saturada de argônio e (B) solução saturada de 02·

Os voltamogramas ciclicos de uma solucao 1,0x10 4 M de [CoTPyP{Ru(edta)) 4]
1,0x10-3 M de Plu(edta)(H20)]-, em tampao acetato, na ausencia e na presenca de 0 2, sd
mostrados na figura 74. Devido a elevada concentracäo do complexo de ruténio em
relacao a porfirina polinuclear, as ondas referentes a esse composto ndo sdo visiveis na
solucao saturada com argOnio. No entanto, na presenca de 0 2 , uma intensa onda catalitic
aparece em torno de 0,2 V, indicando a formacdo da especie cataliticamente ativa
contendo Con 0 potencial de pico mencionado esta cerca de 100 mV deslocado
negativamente em relacdo ao E 112 estimado espectroeletroquimicamente, para o par Co"
(0,295 V). Pode-se inferir a partir deste resultado que a reacao de reducao da cobalto
porfirina polinuclear é lenta189-19°, necessitando-se aplicar urn sobrepotencial para gerar
especie ativa a uma velocidade satisfatOria.
Os graficos de Ai catalitico em funck do potencial foram obtidos da maneir
explicada anteriormente e sao mostrados na figura 75. A relacao entre a corrente catalitic
de pico e a corrente calculada para o par 0 2/02- a igual a 1,6±0,2, sugerindo a formacao
de perOxido de hidrogénio como produto de reducao.

60
(CoTryPIllm
50
10 ist1

a)
4.) 30
C)

L

0

20

L)

10

0
0.5

0.M

3.2

0.3
E

0.1
vs

0

—0.1

EPH

Fig.75: Grâficos de Ai em finicdo do potencial obtidas pela subtracdo das corrente
catOdicas de solucOes de [Co IIITPyP{Rull1(edta)} 4P-, na faixa de 1 a 500 11M, saturada
corn 02 e argOnio, na presenca de . [Ru(edta)(1-120)]=1,0x10-3 M, [NaTFA]=0,25 M
tampdo acetato 0,025 M, pH=5,0, v=200 mV/s, 25 °C.

Quando a concentracao do catalisador é elevada, o maximo da onda catalitica s
encontra em 0,2 V, e um ombro pode ser identificado na regiao de 0,1 V (fig.75). 0
potencial de pico da onda catalitica se desloca continuamente em direcao ao E 112 do
grupos [11.u(edta)(pyP)], a medida que a concentracdo do catalisador diminui. Quando a
concentracdo se torna igual a lx10 -6 M o potencial de pico estimado coincide corn o
potencial dos complexos perifericos. Por outro lado, a corrente catalitica permanece

praticamente, constante apesar da baixa concentracdo do catalisador. Para manter tal
corrente seria necessirio aumentar o numero de "turn-over". E, se a velocidade de
reducdo fosse limitada pela energia reorganizacional, a corrente catalitica deveria
decrescer continuamente, a medida que a concentracdo do catalisador fosse diminuindo.
Entdo, o aumento da eficiéncia do [CoTPyP {Ru(edta)} 4] como catalisador para a reducdo
do oxigënio a H202, somente pode ser explicada supondo-se uma participacdo dos
complexos perifericos' no processo de reducdo, regenerando rapidamente a esp6cie
cataliticamente ativa.
realizaram estudos cataliticos corn o
Anson e colaboradores'
[CoTPyP{Ru(edta)} 4], adsorvido sobre eletrodos de carbono pirolitico, utilizando
voltametria de anel disco rotatOrio, e comprovaram a formacdo de H 202 como produto de
reducao. Alern disso, observaram que a presenca dos grupos [Ruil(edta)(pyP)] ndo
influencia a atividade catalitica do [CoTPyP{Ru(edta)} 4], em HC1O4 0,1 M. Nas mesmas
condicOes a cobalto tetra(piridil)porfirina modificada corn três ou quatro grupos
[Ru(NH3)5(pyP)]2+ sdo capazes de promover a reducdo tetraeletrOnica do oxigénio
molecular. Esse comportamento contrastante, considerando-se que se trata de dois
compostos muito similares, foi explicado em funcdo do grande poder retrodoador das
pentaaminas de ruténio(II) em relacdo ao [Ru n(edta)]. Essa interacdo deve provocar urn
grande aumento na densidade eletrOnica no anel, ativando a cobalto porfirina.

Filmes de Fe e [CoTPyP{Ru(biPY)2C1}415+

Os estudos de filmes de Fe e [CoTPyP{Ru(bipy) 2C1} 4](TFMS)4 como eletrodos
modificados para analise de 0 2, encontra-se numa fase bastante incipiente. Abaixo sera()
mostrados os testes preliminares realizados ate o momento.
Na figura 76 sdo mostrados os voltamogramas ciclicos de um filme da cobalto
porfirina polinuclear, de concentracdo superficial igual a 2,0x109 moUcm2, numa solucdo
de LiTFMS 0,25 M, contendo 0,11 M de HOAc, saturada corn argOnio ou oxigénio. Na
auséncia de oxigénio aparecem apenas as ondas correspondentes ao par Rum', em 0,93
V, ndo sendo detectado o par Co",
m da mesma forma que em solucdo (DMF). As
caracteristicas das ondas sdo semelhantes aquelas apresentadas anteriormente, no caso do
niquel e zinco porfirinas. Na presenca do substrato (Fig.76B), a corrente cat6dica comeca
a crescer lentamente a partir de 0,3 V, atingindo o maximo em torno de -0,2 V. Nota-se
que a atividade catalitica do filme ndo é muito pronunciada. Contudo, o filme é estavel e
se mantem praticamente inalterado, ap6s varias (cerca de 10) varreduras (fig.76B,
pontilhado), demonstrando ser urn sistema promissor.
A atividade catalitica do filme de [FeTPyP{Ru(bipy) 2C1} 4KTFMS)4, nas mesmas
condicOes utilizadas no caso do derivado de cobalto, é muito maior. Na figura 77 sdo
mostrados os voltamogramas ciclicos na auséncia e na presenca de 0 2 . Apesar da onda do
par Fellull ser muito pequena e irreversivel, é possivel visualize-la em torno de 0,17 V.
Este se encontra cerca de 200 mV deslocado anodicamente corn relacdo ao do complexo
[FeTPyP{Ru(edta)} 4], demonstrando o carater receptor eletrOnico dos grupos
[Ru(bipy)2 C1] + perifericos.
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Fig.76: Voltamogramas ciclicos de urn filme de [CoTPyP{Ru(bipy)2C1}4](TFMS)4
2,0x10-9 mol/cm2, sobre CV, em solucao 0,25 M de LiTFMS contendo 0,11 M de HOAc
saturada corn (A) argOnio e (B) oxigënio. A segunda varredura sucessiva na presenca de
02 é mostrado em pontilhado.

Quando a solucdo contendo o eletrOlito suporte é saturada com oxigénio observase o aparecimento de uma onda de reducao irreversivel e intensa, com maxim° em 0,11 V.
Essa onda apresenta as caracteristicas de uma onda reversivel, cuja intensidade esta sendo
limitada pela difusdo do substrato ate a superficie do eletrodo. Apesar da elevada atividade
catalitica do filme na primeira varredura, este é rapidamente inativado, como pode se
visto no segundo voltamograma sucessivo. Note que a onda devido ao par Ru in' sofr
pequenas alteracOes.
Para tentar melhorar a estabilidade do eletrodo modificado corn
FeTPyP{Ru(bipy) 2C1} 4](TFMS)4, foi preparado urn filme contendo esse complexo e
[FeTPyP{Ru(edta)} 413- (fig.78). 0 filme foi obtido transferindo-se uma solucdo contendo
as duas ferro porfirinas polinucleares de cargas opostas, numa mistura metanollagua, para
a superficie de urn eletrodo de carbono vitreo e evaporando-se o solvente. Pode-se
observar nos voltamogramas na auséncia de 0 2, dois pares de onda correspondentes a
reacOes redox ocorrendo nos dois complexos de ruVénio perifericos. Note que a onda do
par [Rumin(edta)]-"2- se encontra em 0,13 V, ou seja, muito prOximo do potencial redox do
ion ferro nos dois derivados, tornando-o apto a atuar como mediador no processo d
transferéncia eletrOnica do eletrodo para o ion Fe in das duas porfirinas. A atividad
catalitica do filme é semelhante ao do caso anterior, mas o problema provocado pel
desativacdo do filme ainda persiste, como pode ser observado na figura 78B.

Reducao de CO2

A reducao do CO2 a CO, HCO2-, CH4 e outras especies m- 195 vem sendo estudad
corn o intuito de se obter compostos de alto teor energetic°, que possam ser utilizado
como combustiveis, ou como mêtodo de sintese de outros compostos orgänicos de
interesse. Essas reacOes, como a rend() de reducao de 02 a agua, envolvem
transferência de varios eletrons e estdo acopladas ao transporte de W. E, apesar do
potenciais padrao dessas reacties de reducão, principalmente daquelas que levam
produtos mais reduzidos, serem relativamente baixos, na pratica sao muito dificeis de
ocorrerem. Para contornar os problemas decorrentes da cinetica lento, varios catalisadore
tem sido estudados. Muitos deles sao catalisadores moleculares 192 baseados em complexo
de Nit, Co+, Fe' e Re+ corn polipiridinas e ligantes macrociclicos, tais como ciclam
ftalocianina, porfirina e seus derivados.
Na figura 79 sao mostrados os voltamogramas ciclicos do complexo
[NiTPyP{Ru(bipy)2C1} 4r, em DMF, utilizando eletrodo de carbono vitreo, numa solucao
saturada corn argOnio (A) e com CO2 (C e D). Nota-se que a primeira onda de reducao d
porfirina torna-se mais intensa sobrepondo-se a segunda onda de reducao, enquanto
ocorre urn aumento expressivo da corrente, no inicio da onda de reducao dos ligantes
bipiridina. Na varredura no sentido inverso, percebe-se a diminuicao da intensidade d
pico anOdico da onda de reducdo da bipiridina e da primeira onda de reducdo da porfirina
alem do completo desaparecimento da onda de remddacdo da niquel porfirina diânion
Essas caracteristicas sao coerentes corn a participacdo da niquel porfirina polinuclea
como catalisador no processo de reducao do CO 2 . A reducdo deste substrato na ausénci
de catalisador, ocorre em potenciais bem mais negativos, como mostrado na figura 79B.
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Fig.77: Voltamogramas ciclicos de urn filme de [FeTPyP{Ru(bipy) 2C1} 4](TFMS) 4, numa
solucdo de LiTFMS 0,25 M e HOAc 0,11 M, saturada corn (A) argemio e (B) 0 2 . Ern
pontilhado e mostrado a segunda varredura sucessiva na presenca do substrato.

BIBUOTECA
INSTITUT O DE QUMGA
atietald ade de Sao Peek

•
-1,4

-0,6
E vs

0,2

1,0

EPH

uma
solucao
Fig.79:
Voltamogramas
ciclicos
de
9,6x10-4M
d
[NiTPyP{Ru(bipy)2C1} 4]4+, em DMF/TEAC1O 4 0,10 M, 50 mV/s, utilizando eletrodo d
carbono vitreo. (A) sol. sat. corn arg6nio, (C) sol. sat. corn CO2, (D) o mesmo que em (C
apOs 25 ciclos ininterruptos e (B) voltamograma da solucao de eletrOlito suporte saturad
corn CO2.

Alem de ter uma atividade relativamente elevada, o complexo é bastante estavel. Na figura
79D é mostrado o voltamograma obtido apOs 25 ciclos sucessivos. Observa-se, apenas,
urn pequeno decrescimo de todas as ondas e o aparecimento de duas ondas anOdicas
irreversiveis em 0,06 e 0,52 V, de pequena intensidade.
E importante frisar que outros compostos que possuem potenciais redox
semelhantes, na faixa de -0,8 a -1,4 V, tais como a [ZnTPP] nao catalisam a reducao do
diOxido de carbono, sugerindo que a catdlise nao ocorre por meio de urn mecanismo de
esfera externa. Ao contrdrio, deve existir uma interacao especifica entre o ion niquel e o
CO2, para que este seja ativado. Por exemplo, o sitio catalitico de certas bacterias
metanogenicas é urn derivado reduzido l " de porfirina contendo Ni(I), denominado fato
F-430. Como visto na secdo dedicada a voltametria ciclica, a especie gerada na primeira
reducao do [NiTPyP{Ru(bipy) 2C1} 4] possui certo carater de Ni(I) porfirina. Contudo, a
reducao dos ligantes bipiridina dos complexos de ruténio perifericos parece intensificar tal
carater, tornando o catalisador mais ativo 160 . Alem disso, os grupos [Ru(bipy)(bipy-)C1]
podem atuar como reservatOrios de eletrons, possibilitando a rapida regeneracdo da
especie ativa, acelerando a reducdo multieletrOnica.

VIII.d- Propriedades Fotofisicas e Fotoquimicas

VIII.d.1- Espectros de EmissAo

As porfirinas base-livre, as zinco e magnesio porfirinas emitem 119,196-20
intensamente quando excitados em quaisquer de suas bandas de absorcdo eletrOnica,
mesmo a temperatura ambiente. Para facilitar a compreensdo do espectro de emissao
dessas moleculas torna-se necessario retornar a figura 27, na qual é mostrada urn diagrama
de orbitais moleculares qualitativo das porfirinas. 0 estado excitado de menor energia
possui simetria Eu, correspondente a configuracdo a lu2a2u l egl , responsdvel pelo surgimento
da transicao Qom) . Portanto, segundo a regra de Kasha, a transicdo ocorrerd deste estado
excitado para o estado fundamental. No entanto, os espectros de emissâo das zinco
porfirinas apresentam duas bandas de fluoresancia, em torno de 600 e 650 nm, atribuidos
as transicaes dos estados vibracionais 0 (Q(0_0)) e 1 (0 1 do estado excitado, para o
estado vibracional 0, do estado fundamental. Essas bandas de fluorescéncia sap as imagen
especulares das bandas de absorcdo Q(0.0) e Q0_0).
Apesar do cruzamento intersistema nas porfirinas e metaloporfirinas ser eficiente e
rapida (nanosegundos) as bandas de fosforescencia somente podem ser observados a baixa
temperatura 119, por exemplo em nitrogenio liquido (77 K), nos diversos solventes que
formam vidros de qualidade Optica. Podem ser citados como exemplos a mistura de titer
etilico, isopentano e etanol, na proporcao de 3:3:5 (EPA), o etanol e o isopropanol. Os
espectros de fosforescéncia consistem de uma banda forte (T 0.0) e uma segunda banda d
menor energia e intensidade variavel (T 040, na regido acima de 700 nm.
Os espectros de absorcao e de ernissdo da [H 2TPyP{Ru(bipy)2C1} 4]C14, em
solucdo aquosa, a temperatura ambiente sdo mostrados na figura 80. A banda de emissdo
mais intensa se encontra em 652 nm, e uma segunda banda aparece em 703 nm (ombro).

Comparando-se os espectros de absorcao e de emissao, constata-se que a primeir
encontra-se deslocada batocromicamente apenas 10 nm em relacao a banda de absorcao
de menor energia. Esse comportamento é caracteristico das transiceies singlete-singlete, o
seja, fluoresancia. Logo, pode-se atribuir tais bandas as transicOes Q,0_0) e 0
respectivamente, para as emisseies de maior e menor energia.
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Fig.80: (A) Espectro eletremico de uma solucao aquosa 5,8x10- 6 M d
[I-12TPyP{Ru(bipy)2C1} 4]C14, (B) Espectro de fluorescência de uma solucao aquos
1,4x10-5 M do complexo, a temperatura ambiente, saturada corn argOnio; k e.c 434 nm.

Os espectros de excitacao acompanham urn perfil semelhante ao do espectro d
absorcao, inclusive na regiao da banda MLCT 81 dos complexos de rutênio perifericos. Ist
sugere que o estado excitado de menor energia dos grupos [Ru(bipy)2C1(pyP)r possuem
energia major do que o estado excitado singlete de menor energia da porfirina, em
concordancia corn a atribuicao do espectro de emissao sugerido acima. Alem disco,
indicativo de que nessa molecula atua o mecanismo de transferéncia de energia do
complexos perifericos para a porfirina havendo, portanto, uma interacao eletreinic
significativa entre os dois sitios.
O [ZnTPyP{Ru(bipy)2C1) 4](TFMS)4 apresenta urn espectro de emissao semelhan
ao da base-livre, em etanol (fig. 81 A), apresentando duas bandas de fluorescéncia intensa
e bem definidas em 604 e 656 nm, e uma banda fraca em torno de 730 nm. Esta Ultim
aparece mesmo na auséncia do complexo. Os espectros de excitacao (fig.81B) sao
semelhantes ao espectro de absorcao apenas da zinco porfirina, corn bandas em 418, 554

600 nm. A intensidade das duas bandas de fluorescéncia aumentam proporcionalmente
com a concentracdo, como mostrado na figura 82A.

300
250
200
150
0
,,,u' 100

tel

W
0
"1:7

50

.....
14

0

Tu.
a)
7:3
,A3

A
B

250

=a.)
t 200

C
D

150
100

F

50

E

0
400

500

600

600

700

800

Comprimento de Onda (nm)

Fig.81: (A) Espectro de emissao (,Xexc =422 nm) e (B) de excitacao (k 655 nm) d
{ZnTPyP{Ru(bipy)2 C1 } 4](TFMS)4, 8,3x10-'M, em etanol. Espectros de
C) emissa
(kexc 422 nm) e de D) excitacao ( kern =655 nm); e espectros de E) excitacdo (kem 778 nm
e de F) emissao (A. exc 450 nm), de um vidro de etanol absoluto, a 77 K, contendo 2x10M do complexo.

0 espectro de emissao a 77 K apresenta bandas em 597, 653 e 770 rim (fig.81C).
As duas primeiras bandas, apesar de serem mais finas, sac. correspondentes &Ludas
observadas a temperatura ambiente. Os espectros de excitacao obtidos monitorando-se
nas duas primeiras bandas de emissao sao semelhantes aqueles obtidos a temperatura
ambiente (fig.81D). No entanto, o espectro de excitacao obtido acompanhando-se a
emissao em 778 nm (fig.81E) apresenta urn perfil bem distinto daqueles anteriores. Nesse
caso, pode-se identificar as bandas Q, as bandas MLCT dos complexos de rutenio
perifericos (500 e 450 nm) e a banda Soret, que aparece como um ombro em torno de 420
nm. A banda intensa e fina que aparece em 510 nm nab pode ser atribuida ao complexo,
pois ela aparece mesmo na auséncia da zinco porfirina polinuclear (experimento realizado
apenas com o solvente), nas condicäes anteriormente citadas. Alem disso, o espectro de
emissao obtido excitando-se em 450 nm, ou seja, num comprimento de onda no qua
somente os complexos [Ru(bipy)2C1(pyP)]+ absorvem, apresenta somente a banda em 770
nm, como pode ser observado na figura 81F. Este é urn forte indicativo de que a energia
do estado excitado dos complexos de rutenio perifericos é menor que dos estados 1 Q d
zinco porfirina.
Poderia se supor que a banda em 770 nm fosse proveniente da emissao dos
complexos de rutenio perifericos. No entanto, o complexo analog() [Ru(bipy)2C1(py)
possui uma banda larga em 660 nm", ou seja, 110 nm (2.160 cm-') deslocado para regiOes
de maior energia. Logo, o estado emissor, tanto no estado singlete como no triplete, estd
localizado no anel porfirinico.
Na figura 82B sac) mostrados os espectros da [ZnTPyP{Ru(bipy)2C1}4](TFMS)4,
na faixa de 0,5 a 4 1AM, em etanol, a 77 K. No detalhe, sao mostrados os graficos das
intensidades das bandas de emissao em funcao da concentracao. Nota-se que a intensidad
das bandas de fluorescencia a baixa temperatura nao crescem proporcionalmente
concentracao, como ocorre a temperatura ambiente (fig.82A). Na realidade, a relacao
entre as intensidades das bandas de fluorescencia e de fosforescéncia diminui a medida qu
aumenta a concentracao do complexo. Aparentemente, a velocidade de cruzamento
intersistema esta aumentando corn o aumento da concentracao. Estudos mais detalhados
sao necessarios para elucidar esse comportamento.
0 espectro de emissao de um filme da zinco porfirina polinuclear (fig. 87C), sobr
carbono vitreo, difere dos espectros em solucao e a 77 K, pois mesmo excitando-se nas
bandas Soret ou Q da porfirina, nä° se observam as bandas de fluorescencia. 0 espectro
de emissao do filme é constituido por uma Unica banda intensa, corn maximo em 730 nm
Por outro lado o espectro de excitacao se assemelha aquele obtido a baixa temperatura
monitorando-se na banda de fosforescencial 19 (T(040. E possivel identificar as banda
correspondentes ao grupo porfirinico em 420, 580 e 602 nm, alem das bandas MLCT dos
complexos de rutenio perifericos, que aparecem como uma banda fraca em torno de 480 e
442 nm. Este resultado esta de acordo corn aqueles obtidos a baixa temperatura, podendo
se considerar o filme como sendo o caso limite, no qual a velocidade de cruzamento
intersistema do estado singlete para o triplete se tornou suficientemente elevada, para que
a razao entre as intensidades das bandas de fluorescencia e de fosforescéncia tenda a zero
Por outro lado, no sOlido as moleculas podem se encontrar numa conformacao que
diminua a ortogonalidade entre os grupos piridina-ponte e o anel porfirinico, tomando
processo de transferência de energia mais eficiente. Outro fator a ser considerado é o
efeito de atomos pesados. Em solucao e em baixas concentracOes as distancias entre as
moleculas sao muito grandes, e as interacOes intermoleculares sao despreziveis. No filme

contudo, os ions ruténio(II) encontram-se suficientemente prOximos dos grupos zinco
porfirina para exercer alguma inflancia.
Os resultados obtidos podem ser sumarizados por meio do diagrama de Jablonski
qualitativo, mostrado na figura 83.
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Fig.82: A) Espectros de emissdo do [ZnTPyP{Ru(bipy)2C1} 4}(TFMS)4, a temperatur
ambiente, em etanol, em funcdo da concentracdo: 0,49; 0,98; 2,0 e 4,1 1.11v1. No detaihe
grafico da intensidade das bandas de fluorescéncia ( n 655 e • 606 nm) em funcdo d
concentracdo B) Espectros de ernissào das solucaes anteriores a 77 K. No detalhe, grafic
das intensidade de emissdo ( A 652, • 597 e n 770 nm) em funcão da concentracdo.
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Fig.83: Diagrama de Jablonski qualitativo do complexo [ZnTPyP{Ru(bipy)2C1}414+

Espectros do Estado Excitado

A fotOlise-reldmpago ("flash-fotOlise) é uma têcnica experimental que permit
determinar o tempo de vida de especies no estado excitado e o mecanismo de relaxaedo.
metodo tern sido melhorado nas Ultimas decadas de tal modo que hoje é possivel obt
uma resoluedo temporal na faixa de picossegundos e mesmo de fentossegundos, enquant
que a cerca de duas decadas ands o metodo parecia estar limitado a escala de sub
microssegundos. Esse avaneo somente foi possivel corn o desenvolvimento dos laser
pulsados e dos sistemas de detecedo, que atualmente contam corn as facilidades e
capacidade de acumular e analisar dados, oferecido pela informatizaedo.
0 sistema de fotOlise-reldmpago esta esquematizado na figura 84. A tecnica s
baseia na medida da variaedo de absorbdncia da amostra a um fixo, imediatamente apO
a incidencia de urn pulso de luz monocromatica de freqUencia adequada. 0 sistema d
detecedo rapida deve ser ativado concomitantemente com a liberaedo do pulso d
radiaedo, de forma a registrar os eventos que ocorrem logo apOs a absoredo dos fOton
Para aumentar a sensibilidade do metodo, geralmente, obtem-se as absorbdricias diferenea
em fimedo do tempo. Para tal, é utilizado como referencia a prOpria amostra na ausénci
do pulso de luz de excitaedo. Quando a amostra a irradiada uma parte de suas mol6cula
vai para o estado excitado e a concentracdo das esp6cies no estado fundamental diminu
ConseqUentemente, a absorbdncia devido a essas especies tambem diminui, contribuind
corn uma variaedo negativa. Por outro lado, as novas especies geradas (moleculas n
estado excitado) apresentam um espectro caracteristico, distinto daquele do estad
fundamental, e devem contribuir, portanto, corn uma variaedo positiva para a absorbdncia

comprimentos de onda de anilise, é possivel obter o espectro eletrOnico das especies no
estado excitado, apOs corrigir os valores de absorbancia em relacado a contribuicdo devido
a diminuicao da concentracao das especies no estado fundamental.
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Fig.84: Esquema simplificado do sistema de fotOlise-relampago.

No caso das porfirinas polinucleares, devido a presenca de dois cromOforos, a
anilise se torna um pouco mais dificil. No comprimento de onda de excitacdo utilizado
(355 nm), tanto a porfirina como os grupos perifericos absorvem. A porfirina sofre uma
transicao do tipo 7C-->1C * enquanto os complexos de ruténio sofrem uma transicdo de
campo ligante. No caso da porfirina, ha uma conversao interna que faz corn que a
molácula decaia rapidamente para o estado singlete de menor energia. A partir desse
estado, pode sofrer um cruzamento intersistema e decair para o estado triplete. No caso
dos grupos perifericos, o estado de menor energia é urn estado 3MLCT. Como ambas as
especies est-do numa mesma molecula espera-se que a transferéncia de energia entre os
dois sitios seja rapida. Portanto, somente a velocidade de desaparecimento do estado
excitado de menor energia, esteja ele localizado na porfirina ou nos complexos de rutênio,
pode ser acompanhada.
Os estudos de "flash fotOlise" 201-202 foram efetuados utilizando-se uma solucão
aquosa de [H2TPyP {Ru(bipy)2C1) 4]C14, 1,4x10-5 M ou [ZnTPyP{Ru(bipy)2C1}4]C14,
1,5x10-5 M, e Xe.c 355 nm. Estudos comparativos com [H 2TMPyP](tosilato)4 e
[ZnTMPyP](C1O4)4, nas mesmas condicOes experimentais, tambem foram reali7ados. As
curvas de decaimento foram analisadas considerando-se uma cinetica de relaxacdo de
primeira ordem, utilizando urn programa dedicado disponivel no LaboratOrio de Fotofisica
deste Instituto. Os espectros do estado excitado, nä() corrigidos, foram obtidos
construindo-se o grafico das absorbdncias diferenca, obtidas logo apOs o termino do pulso
de 15 ns, do laser de excitacdo, em funcao do comprimento de onda do feixe de analise.
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Fig.86:

espectro do estado excitado da zinco porfirina polinuclear apresenta bandas em
470, 529 (ombro), 559 (vale), 613 (vale), 642 e 679 nm (fig.85). Comparando-se os
espectros do estado excitado da [ZnTMPyP] 4+ e da [ZnTPyP{Ru(bipy) 2C1} 4r, verifica-se
uma grande similaridade. Aliado a este fato e ao desaparecimento das bandas Q pode-se
inferir que o estado excitado esta localizado no grupo porfirinico, em concordincia com
os espectros de emissdo em solucao. 0 espectro do derivado da porfirina base-livre se
assemelha muito ao espectro da zinco porfirina polinuclear e ao do [H2TMPyP]4+ (fig.86)
apresentando bandas em 481, 537, 616 e 660 nm. 0 vale que aparece em 520 nm deve se
devido ao desaparecimento da banda Q ),(1 _0) (518 nm), a mail intensa das bandas do
visivel, definindo desta forma uma banda em 537 nm. Segundo Holten e colaboradores2'2,
os espectros dos estados singlete e triplete das porfirinas sdo muito semelhantes. E, a
bandas caracteristicas se encontram na faixa de 650 a 900 nm.
Os tempos de vida dos estados excitados do [H2TPyP{Ru(bipy)2C1} 4]4+ e
[ZnTPy13 {ltu(bipy)2C1} 4r, estimado por fotOlise-reldmpago foram iguais a 9x10- 7 s. O
valores obtidos para o [H 2TMPy1] 4+ e [ZnTMPy11 4+ foram, respectivamente, 1x10- 5 e
2x10-5 s, enquanto que os valores da literature" se encontram na faixa de alguns
milisegundos, para o estado triplete. Esses resultados indicam que as solugOes
provavelmente, continham algum tipo de supressor, por exemplo 0 2 . A tentativa de s
acompanhar a cinetica de decaimento da banda de fosforesc8ncia em 770 nm da zinco
porfirina polinuclear, utilizando-se o espectrofluorimetro PTI LS-100 foi infrutifera.
Sabendo-se que a resolucdo temporal limite do aparelho é de cerca de 5 microssegundos
supOe-se que o tempo de vida do estado triplete seja inferior a esse valor, sendo coerent
corn os resultados encontrados por flash-fotOlise. No caso das porfirinas polinucleares, a
presenca dos quatro atomos de rutEnio na molecula deve diminuir significativamente o
tempo de vida das especies no estado triplete, devido ao efeito do atom° pesado
Portanto, apesar dos tempos de vida dos compostos padrdo terem sido bastante
influenciados, os tempos de vida encontrados para as porfirinas polinucleares devem
apresentar urn erro bem menor. Essa assercao se fundamenta no fato de que a eficiéncia de
supressao pelo mecanismo bimolecular é inversamente proporcional a concentracdo do
supressor e o tempo de vida do estado excitado.

VIII.d.3- Espectros de Fotocorrente

0
espectro
fotocorrente 104,203de
de
um
filme
d
[ZnTPyP{Ru(bipy) 2C1} 4KTFMS)4, 5,0x10-9 mol/cm2, numa solucdo de LiTFMS 0,25 M
saturada corn 02 , é mostrado na figura 87B. As intensidades foram normalizadas
utilizando-se a poténcia da lampada em cada comprimento de onda. As medidas foram
realizadas corn o espectrofotOmetro de fibra Optica da Guided Wave. Comparando-se corn
o espectro eletrOnico do complexo no estado sOlido (fig.87A), nota-se que sao
praticamente iguais. E possivel discernir corn facilidade, no espectro de fotocorrente, as
bandas Soret e Q associados a zinco porfirina, assim como a banda MLCT dos complexos
de ruténio perifericos. Logo ambos os cromOforos sdo fotoquimicamente ativos e devem
interagir via mecanismos de transferéncia de energia ou de eletrons.

No caso citado acima, as fotocorrente observadas são de reducdo, ou seja, uma
substäncia presente no meio deve estar sendo reduzida quando se incide luz sobre o
eletrodo modificado. No caso, tal composto e o oxigenio 203, visto que a intensidade da
fotocorrente diminui quando se utiliza uma solucdo contendo uma concentracao menor do
mesmo. A reacao de oxidacdo no eletrodo auxiliar é assegurada pelo potenciostato, que
aplica urn potencial suficiente para que a reacao inversa aquela que esta ocorrendo no
eletrodo de trabalho aconteca, de forma a possibilitar a medida da corrente.
0 aparecimento de fotocorrente ndo é um fenOmeno trivial. Caso o material do
filme fosse um condutor eletrOnico, rapidamente ocorreria a reacao de recombina0o. Esse
processo provocaria a dissipacdo da energia eletromagnetica na forma de calor e Ito na
forma de energia eletrica. Como visto anteriormente, a conducdo nos filmes de [MTPyP{Ru(bipy) 2C1) 41(TFMS)4 ocorre pelo mecanismo redox. Essa caracteristica faz corn
que eles se comportem como isolantes, quando todos os sitios eletroquimicamente ativos
equivalentes se encontram no mesmo estado de oxidacao, e como condutores quando tais
sitios apresentam estados de oxidacao diferentes.
Considerando-se que o filme é constituido por centenas ou milhares de
monocamadas, a luz incidente deve penetrar apenas as primeiras dezenas ou centenas de
monocamadas, a partir da superficie. Sendo assim, as moleculas prOximas a interface
fihne/solucao podem absorver luz e it para o estado excitado enquanto que as moleculas
prOximas a interface filme/eletrodo se mantem inalteradas. Quando o complexo absorve
urn fOton, deve ocorrer urn processo de separacdo de cargas, no qual urn eletron é
transferido dos ions ruténio(II) perifericos para a zinco porfirina. Esse estado a instAvel
rapidamente sofre processos de recombinacao ou supressao. A reacao de supressao
bimolecular deve consistir na reacao entre o 0 2 e a zinco porfirina reduzida, pois a
fotocorrente a catOdica. 0 eletrodo deve atuar como fonte de eletrons e, rapidamente
aniquilar a vacincia gerada pelo mecanismo de conducao redox. 0 mecanismo proposto
acima pode ser descrito pelas equaciies que se seguem:
[ZnTPyP { Itu ( bi PY)2C1 } 4 1 + hv --> [znTPyP {Ru(biPY)2C1}4r

(eq.78)

[ZnTPyP { Ru( bi PY)2C1 } 41

(eq. 79

[(ZnTPy1)-) { Rum (bi PY)2C1 } { Ru(bi PY)2C1 } 3]

[(ZnTPy13-){ Ruill(biPY)2C1 } { Ru(bi PY)2C1 }3] —> [ZnTPyP Ru( bi PY)2 C1 14]

(eq. 80

2[(ZnTPyP-){110 1 (biPY)2 C1} { Ru(bipy )2C 1 } 3] + 02
022- + 2 [ZnTPyP {Runi(bipy)2C1} {Ru(bipy)2C1} 3]
[ZnTPyP { Ruirl (bi PACI ) { Ru(bi PY)2C1 } 31

—> [ZnTPyP {Ru (bi PY)2C1 }al

(eq.81

(eq. 82

ou
[(ZnerP YP-){ Rum (bi PY)2C1 } Ru(bi PA C1 ) 3]

e —> [(ZnTPyP- ){ Rn(biPY)2C1 } 4] (eq. 83

2[(ZnTPy13-){Ru(bipy) 2C1} 4] + 02 ----> 022- + [(ZnTPyP){Ru(bipy) 2 C1} 4]

(eq.84
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Fig.87: A) Espectro eletrOnico de urn filme de [ZnTPy13{Itu(bipy)2C1}4J(TFMS)4
depositado sobre platina polida e (B) espectro de fotocorrente (media de cinco medidas
de um filme do complexo, 5,0x10-9 mol/cm2, LiTFMS 0,25 M, tampao acetato 0,26 M
pH=4,7, E=0,22 V, solucdo saturada corn 0 2 . C) Espectro de excitacdo (kern= 725 nm)
de ernissäo exc 422 nm) de urn filme do complexo sobre placa de carbono vitreo,
temperatura ambiente.

VIII.e- Sumfirio

As ferro e cobalto porfirinas polinucleares modificadas com Ru(edta) sdo
cataliticamente mais ativas do que as correspondentes porfirinas mononucleares, ern
relacdo a reducao de 02 . 0 mesmo acontece no caso da reducdo de CO 2 mediada pela
[NiTPyP{ltu(bipy)2C1) 4] reduzida. Em ambos os casos foi observado uma interacdo
cooperativa entre o sitio catalitico e os grupos perifericos no sentido de intensificar a
atividade, seja pelo aumento do thimero de el6trons disponiveis por molecula, seja
alterando a natureza eletrOnica da especie ativa.
As tetra(piridil)porfirinas modificadas com quatro grupos [Ru(bipy) 2C1]+ formam
filmes contendo varias centenas ou algumas milhares de monocamadas, quando na forma
do sal de TFMS. Esses filmes sac) bastante estaveis, ao contrario dos filmes formados por
complexos de rutenio polipiridinas mononucleares. A grande reprodutibilidade e
estabilidade dos filmes obtidos, indicam a presenca de forcas intermoleculares
relativamente fortes que orientam a disposicdo das moleculas no sOlido.
As solucties da porfirina base-livre e da zinco porfirina modificadas corn
Ru(bipy)20+ sao fluorescentes, a temperatura ambiente. A 77 K, tanto as bandas de
fluorescéncia como a de fosforesancia, do derivado de zinco, foram observadas. Mas,
quando na forma de urn filme, ha urn aumento na eficiéncia do cruzamento intersistema,
fazendo corn que o imico estado emissor seja o estado triplete. Em ambos os casos, o
estado emissor esta localizado no grupo porfirinico.
Os filmes de [ZnTPyP{Ru(bipy) 2C1} 4](TFMS)4 sdo fotoquimicamente ativos. Os
espectros de fotocorrente obtidos sblo coerentes corn a participacdo dos dois grupos, ou
seja porfirina e complexos de rutènio, na producao da corrente foto-induzida. 0 fato do
filme ser um condutor redox, aliado as propriedades fotoquimicas do mesmo, fazem corn
que as porfirinas polinucleares se comportem como se fossem semicondutores
moleculares. Assim, esses filmes poderdo ser utilizados para a confeccdo de dispositivo
moleculares que mimetizam o comportamento dos diodos, retificadores de corrente e
celulas fotoeletricas.

DC-

Consideracks Finals

0 trabalho desenvolvido nesta tese abrangeu varios temas de grande interesse
como a reducao catalitica do oxigénio molecular e do diOxido de carbono; e o estudo da
propriedades fotofisicas, fotoquimicas e eletrocataliticas de filmes, visando
desenvolvimento de dispositivos optico-eletremicos e de sensores. Mesmo assim, iniunero
aspectos foram deixados para urn estudo futuro, ern virtude da extensao do assunto. O
paragrafos que se seguem sera° utilizados para apresentar resumidamente as contribuiceie
desta tese para a quimica e as perspectivas de continuidade do presente trabalho.

As porfirinas polinucleares foram caracterizadas por meio de anilise elementar, d
voltametria ciclica, das espectroscopias de absorcao e de emissao, Raman ressonante
espectroeletroquimica. Todos os resultados foram coerentes corn as estruturas proposta
nos objetivos desta tese, nas quais quatro complexos de ruténio se encontram
coordenados as piridinas da meso-tetra(piridil)porfirina.

As ferro e cobalto porfirinas modificadas corn grupos Ruedta se constituiram no
primeiros compostos alternativos, como modelos do citocromo-c oxidase25 . Os complexo
perifericos mostraram-se capazes de intensificar a atividade eletrocatalitica do sitio ativo
central, devido ao aumento na velocidade de transferencia de elètrons na superficie do
eletrodo e, principalmente, em conseqUencia da disponibilidade de varios eletrons n
prOpria molecula para promover a reducao multieletreMica. As ideias que nortearam esse
estudos demonstraram estarem corretas e foram reforcadas pelos estudos posteriores d
Anson e colaboradores70-71 , utilizando complexos andlogos.

Foi desenvolvido um matodo de analise l " de sistemas polinucleares ou misturas
que apresentam dois sitios eletroquimicamente ativos corn potenciais muito prOximo
impossiveis de serem discernidos por meio de tecnicas voltametricas. Apesar de possuirem
essa caracteristica, pode haver uma diferenca significativa nos espectros eletremicos da
esp6cies oxidada e reduzida, que pennita o use dos dados espectroeletroquimicos e d
equacao de Nernst na analise dos dados. Os valores corretos dos potenciais em questa
podem ser obtidos valendo-se do principio da convergencia. Verificou-se por meio dest
metodo que a ferro porfirina a reduzida em potenciais mais negativos que os complexos d
ruténio perifericos, no complexo [FeTPyP(Ruedta)4].

A voltametria de anel-disco rotatOrio pode ser utilizada para se determinar o
produtos da reacao 169 catalitica entre as metaloporfirinas polinucleares e o 0 2 e
constante de velocidade da reacao. Foi desenvolvido um programa que calcula as curva
de trabalho dos eletrodos, utilizando as equacties de Albery e Hitclunan 204 . Tais curva
permitem determinar a constante cin6tica de urn processo EC, baseado na variacao d
eficiéncia de coleta em funcao da velocidade de rotacao. Contudo, as medidas foram
obscurecidas pela presenca de [Ruedta(H 20)]- em excesso e a reacao desta especie com
02 e H202 . Estes resultados nao foram apresentados.

As meso-tetra(piridil)porfirinas modificadas com grupos Ru(bipy) 2 C1 abriram
novos horizontes, visto que sao fotoquimica e eletroquimicamente ativos e sao soliweis
em solventes organicos e em agua, dependendo do contra-ion utilizado. 0 sistema
resultante da coordenacao de grupos Ru(bipy) 2C1+ aos quatro residuos de piridina
perifericos dos M-TPyP é bastante complexo, mas apresenta a vantagem de ser inerte, ao
contrdrio dos complexos de Ruedta-. Trabaihando em solventes organicos é possivel
aplicar potenciais que permitem a monitoracao dos seguintes possiveis pares redox:
p2+1+101-12- , 1\4342+/1+ , Ru 4+/3+/2+ e bipy0/-/2-. Utilizando conjuntamente a voltametria ciclica e a
espectroeletroquimica, foi possivel atribuir inequivocamente ate nove processos redox
numa mesma supermolecula2".

Os estudos eletroquimicos e espectroeletroquimicos realizados indicaram que os
grupos perifericos interagem fracamente com o anel porfirinico. Mesmo assim, o
acoplamento eletrOnico é suficiente para garantir uma rapida transfer8ncia de eletrons
entre os dois sitios, tornando-os aptos a mediarem uma reacao multieletrOnica. Esta
propriedade foi explorada somente corn relacao a reducao do 0 2 '9 e de CO2 160.

0 potencial do par Rum'e muito mais positivo do que dos ions ferro ou cobalto
coordenados ao anel porfirinico, de modo que nab ha possibilidade de haver um fluxo de
eletrons dos grupos perifericos para o central. Assim, a atividade desses derivados como
catalisadores para reducao de oxigénio molecular se assemelha ao das porfirinas
convencionais. Todavia, durante a reducao do derivado de niquel foi comprovado, po
meio da reacao corn iodeto de metila, a formacao de uma especie reduzida que possui
grande miter de Ni1P. Esta propriedade é fundamental para que o complexo possa ser
utilizado como modelo do fator F-430 148 . E, de fato, esse derivado é capaz de catalisar
reducao de CO2, em DMF. A atividade catalitica aumenta quando ocorre a reducao de urn
ligante bipiridina16° dos complexos de rutenio perifericos, indicando haver uma interacao
que aumenta o carater de Ni1P.

Ha, contudo, muitos outros substratos interessantes. Por exemplo, é sabido que as
ferro e manganës porfirinas sao modelos do citocromo P-450 21 , podendo atuar como
monooxigenases. Para melhorar a eficiéncia do catalisador, os ions cloreto dos grupos
Ru(bipy)20+ podem ser substituidos por H2O. Os aqua complexos de ruténio polipiridinas
podem ser oxidados de modo a formar o oxo complexo de ruténio (IV) e, assim, aumentar
o poder oxidante e a capacidade de transferéncia de ions 0 2- dos grupos perifericos. Esse
complexos foram estudados por Meyer e colaboradores 2°6-2°9 como catalisador em
reacOes de oxidacao de substratos organicos, tais como dlcoois, olefinas e sulfOxidos.
Estas caracteristicas sao similares aquelas observadas nos oxo complexos de ferro e
manganés porfirinas210 . Assim sendo, ha perspectivas de que ocorra um efeito sinergistico,
gerando um composto corn grande atividade catalitica.

As cobalto(I) porfirinas, por sua vez, podem mimetizar a habilidade da vitamina
em
promover a formacao de ligacOes C-C 211 . Esta propriedade é decorrente d
B12
capacidade das porfirinas contendo ions Co l de formar compostos organometalicos,
partir de haletos de alquila ou vinila e moleculas que tenham o grupo acila. A cadeia ligada
diretamente ao ion metalico pode, entdo, ser adicionada ao carbono de uma olefina
ativada pela presenca de urn grupo receptor de eletrons. Tambem, sao possiveis as reacCies

de eliminacao redutiva. Os resultados da espectroeletroquimica da cobalto porfirin
polinuclear indicou a formacao do complexo contendo Co'. E, a possibilidade de s
reduzir os ligantes bipiridina dos complexos de rutenio perifericos pode intensificar
atividade catalitica, como ocorre no caso do derivado de niquel frente a reducao de CO2
Alem disso, a reducao dos complexos perifericos transforma o composto num catalisado
multieletremico.

As propriedades fotoquimicas e fotofisicas 119 dos complexos foram explorad
apenas superficialmente. A porfirina base-livre gi e a zinco' porfirina modificadas cor
grupos [Ru(bipy) 2C1]+ emitem intensamente, mesmo a temperatura ambiente, quand
excitados nas bandas da porfirina. Contudo, somente a porfirina base-livre parece ter u
acoplamente eletremico suficientemente forte com os grupos perifericos, para que atue
mecanismo de transferéncia de energia entre os mesmos. Este maior grau de interaca
pode ser constatado pelo aparecimento de uma intensa banda de transferéncia de carga
dos ions rutenio(11) perifericos para o anel porfirinico protonado, em 706 nm. O
espectros a baixa temperatura do derivado de zinco revelam a existéncia de uma banda d
fosforesc6ncia em 770 nm, alem das duas bandas de fluorescéncia em 597 e 653 nm.
relacao entre as intensidades das bandas de fosforescência e de fluorescência é sensivel
concentracao e merece estudos mais detalhados. 0 espectro de um filme sobre placa d
carbono vitreo apresenta apenas a banda de fosforescéncia centrada na zinco porfirin
podendo ser considerado a situacao limite no qual nao ha solvente. Os resultados citados
os de "flash-fotOlise" indicam que os estados excitados de menor energia destas porfirin
polinucleares estao centrados no anel porfirinico.

0 efeito de supressores e a influ'éncia da concentracao sobre o rendiment
quintico de emissao podem ser facilmente determinados, utilizando-se os recurso
disponiveis. Porem, esta afirmativa nao pode ser estendida as constantes de velocidade d
transferéncia de eletrons e de energia, que certamente exigirao um equipamento co
resolucao temporal na faixa de picosegundos.

As [M-TPyP{Ru(bipy) 2C1} 4}(TFMS)4 formam filmes bastante homogéneos
estaveis. Estes apresentam propriedades eletrocataliticas e fotoquimicas, e sao condutore
de eletricidade e de ions. Este tipo de material tern grande interesse na confeccao d
dispositivos moleculares 115' 179 e de sensores'. Os estudos preliminares realizados nest
tese demonstraram que os filmes de [M-TPyP{Ru(bipy) 2C1} 4] se comportam como diodo
quando na presenca de especies redutoras, e sao capazes de converter energia luminos
em energia eletrica. Pretendemos dar continuidade a estes estudos corn o intuito d
caracterizar o sOlido corn relacao a sua estrutura e as propriedades eletricas
fotoeletricas, e desenvolver dispositivo e sensores funcionais.

A relevdncia desta tese pode ser avaliada a partir dos resultados dos estudo
realizados e as perspectivas de continuidade em campos que continuam atuais e em rapid
evolucdo.

X- APÈNDICE
A) Deducdo da lei de velocidade da reacdo de transferéncia eletranica.
Considerando-se o mecanismo abaixo
kn
D-R

k,

ve
ve

<D-R>*

<D+- R >* 1

D+(eq•I)

A lei de velocidade para a transfortnacdo de D-R em D +-R- é:
d[D + — R ] =
dt

—

As concentracOes dos complexos ativados podem ser estimados utilizando-se as equacOes
d[D.f—R]*
ve[D — R]*— ve[D+—L1[D+—R-]*
dt

d[D—R]*
= kn[D —RP-ve[D +— R]*— k-n[D — RJ* — ve[D — R]*(eq.IV)
dt

Considerando-se que as concentracOes de [D +-R1 1 e de [D-R]* sejam muito menores qu
de [D-R] e [13 +-R1, e aplicando-se a aproximacdo do estado estaciondrio, temos que
[D+ _ R- ] * =

kn [D — R]

ve k, + k-n

ve 1L1

d[D+ —R- ] = veknL i [ D— R]
dt
vek_n+ vek_1+k-nk_1
E, se k_n =

(eq.V)

(eq.V1

entao
d[D+ -12.- ] =

dt

ve kn
[D — R]
2 ve-Fk-n

Visto que [D-R] = [D-R] o - [D+ -R-] , temos que
d[D+ R
_ Ve kn
dt
[D —R]o—[D+—R-] — 2 ve +k-n
Portanto,
Vekn
kreacao =

2 ved-k-n

(eq. VII

B) Deducäo da relacdo entre Eop e Eth numa reacao de transferéncia eletrOnica.

Considerando-se que as curvas de energia potencial do doador (D) e do recepto
(R), mostrados na figura 9 (pag.15) possam ser tratados como sendo osciladore
harmemicos, os hamiltonianos do estado inicial e final podem ser representados pelas
equacOes
1 x. 2
= --I X
.HA
2

(eq.X)

e
1

H BB = 2 f(x — a) 2 ,

(eq.X1

onde "a" é a distincia entre D e R, "f' é a constante de forca do oscilador e x é a varidve
que indica a posicdo no eixo das coordenadas nucleares. Considerando-se que HAB sej
muito menor que a energia de ativacdo termica, E th = HAA. = HBB* = e x*=a/2, no ponto d
interseccdo entre as duas parabolas. Logo,
1
Eth = —
8

2

(eq•X1.1

ra

Por outro lado, a diferenca de energia entre as curvas do receptor e do doador quando
x=0 e igual a
(

H AA H BB)x.0 = — — f a2(eq XIII)
2

0 termo (HA - HBB) ,,c_o é a diferenca de energia vertical entre o minimo da curva do doado
ate a curva do receptor. No caso de complexos simetricos essa diferenca e denominada
e no caso de complexos assimetricos E op=X+E0 (E0 é a diferenca de energia-livre d
reacdo redox). Comparando-se os valores de A, corn Eih, temos que
—f.a2 / 2
=4
Eth —f.a2 /8
=

(eq.XIV

ou seja,
Eop

(eq.XV

Eth = =

4 4

Se a transferencia eletremica for acompanhada por uma variacao de energia, ou seja, E0 
(complexos assimetricos), temos que
1

H

A, = — f. x
2

(eq.100)

H BB =

1

— f(x — a) 2 + E 0 (eq.XVI
2

Eth = —
4 1+ x

.

(eq.XVIIE)

Novamente rearranjando e considerando a relacdo E„p=X+E0,
Eop2

Eth =

(eq.XIX)

4(E op — E0)

Assim,
E op

X + EO

=

x ( i + E0 )2

E th

4

.

(eq.XX)

X)

Rearranjando
Eop
Eth

=

4X
X + Eo

Note que a equacdo XXI se transforma na eq.XV quando Eo =0, como esperado.

(eq.XXI)
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