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Resumo 

Neste trabalho, descreve-se a síntese, caracterização e propriedades dos 

complexos derivados da tetra(3,4-piridil)porfirazina com os grupos [Ru(bipy)2Cl] 1
+. A 

conjugação eletrônica entre o resíduo piridínico e o anel da porfirazina promovem urna 

eficiente comunicação entre os grupos periféricos e o central, que é refletido no espectro 

de emissão e seu correspondente perfil de excitação. Esse tipo de comportamento revela 

urn efeito antena no sistema H2 TPyPzTRu, contrastante com as propriedades fotofisicas 

das porfirinas análogas TPyPRu, onde os grupos piridínicos exibem baixa interação 

eletrônica ao anel porfirínico. Apesar do forte acoplamento eletrônico entre os grupos 

perféricos e o central, as propriedades eletrônicas dos complexos de rutênio foram 

preservadas, exibindo potenciais redox muito próximos dos complexos livres e 

comportamento espectroeletroquímico típicos de complexos metálicos N-heterocíclicos. 

Esses aspectos levam a novas perspectivas relacionadas à estrutura dos compostos, pois 

são potencialmente interessantes para o estudo referente à formação de oxigênio singlete 

e paraPDT. 

Outro direcionamento desta tese, foi o de explorar a geração de novas interfaces 

baseadas na fonnação de pares iônicos constituídos pelas espécies H2 TPyPzTRu/CuTSPc 

ern comparação com o filme da espécie catiônica H2 TPyPzTRu. Através de medidas de 

espectroscopia de impedância eletroquímica, foram constatados mecanismos distintos de 

condução nos filmes formados, que pode ser ou urn mecanismo misto envolvendo os 

complexos periféricos e o anel central da porfirazina, ou urn mecanismo de condução 

eletrônica envolvendo somente o sistema de empilhamento 7t do anel central da 

porfirazina. 
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ABSTRACT 

ln this work, we describe the synthesis, characterization and properties of derived 

tetra(3,4-pyridil)porphyrazine complex containing four [Ru(bipy)2Cl]1+ groups. The 

electronic conjugation between the pyridinium moiety and the porphyrazine ring promote 

an efficient communication between the peripherical groups and central ring, which is 

reflected in the emission spectrum and related excitation profile. The observed behavior 

reveals an efficient antenna effect in the H2 TPyPzTRu system. ln spite of the strong 

electronic coupling between the central and peripherical groups, the electronic properties 

of ruthenium complex were preserved, exhibiting redox potenciais very close to those of 

free complexes. These aspects provided new perspectives of exploiting the compound 

strutures, particularly the oxygen singlet formation and PDT application. 

Another aspect focused in this investigation was the generation of new interfaces 

based on ion-pair formation of H2 TPyPzTRu/CuTSPc, in comparison with its cationic 

species H2 TPyPzTRu alone. By means of electrochemical impedance spectrocopy, it was 

shown that the conduction mecanisms in these films involve either the peripherical 

complex and the central porphyrazine ring. 



SÍMBOLOS e ABREVIATURAS 

A ...... ... ................ ... ...... área do eletrodo 

AFM .. ............................ Atomic Force Microscopy 

bipy ou bpy ... .... .. .. .... .... .. .. 2,2' -bipiridina 

biq .... . ... . ....... ... ...... ........ 2,2' -biquinolina 

CuTPyPz ........ . ..... . ........... cobre-tetra(3,4-piridil)porfirazina 

DBU ..... . .. .. .... . ... .... . ........ 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno 

DBN ...... .... .. ............... ... . 1,5-diazabiciclo[ 4.3.0]non-5-eno 

DMF ..... . .. .. .... .. .. ... ...... .. .. N,N' - dimetilformamida 

2,3-dpp e 2,5-dpp .... .. ........... 2,3- e 2,5-bis(2-piridil)pirazina 

DPV ............................... Voltametria de Pulso Diferencial 

r ....... .. .. ... .. .. ... ... ... .... ... .. concentração superficial 

CB e VB ... ... .... .. ..... . .. . ..... Banda de condução e Banda de valência 

Eg ........... . ..... .. ... .... ... . ... diferença de energia entre o nível da CB e da VB 

(Energy gap) 

EcB ................................ Energia da banda de condução 

EVB ... .. ..... .. ... .. ....... . ..... .. Energia da banda de valência 

Ef ... ..... ... . .... .. ... ........... . . Energia do nível de Fermi 

Eº ......... .. .. ...... ... ... .. .... ... potencial de redução padrão 

Biia ..... .. ..... ..... .. ....... ....... potencial de pico anódico 

Epc ....... ..... ... ....... ... . . ...... potencial de pico catódico 

EPH(ou SHE) ................. .. Eletrodo Padrão de Hidrogênio 

(ou Standard Hydrogen Electrode) 

E 112- ... ••. .....•...... •••• . .•• •••• potencial de meia onda 
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EIS .. . .. ... . .. ....... .... .......... Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

EQM .. . ..... ..... ... .... .. .. ... .. Eletrodo Quimicamente Modificado 

GC. ........ . ... .. ....... . ......... carbono vítreo (glass carbon) 

H2 TPyPz ........................ tetra(3,4-piridil)porfirazina base-livre 

H2TPyPzTRu/CuTSPc ..... . ... par iônico formado pela tetra(3,4-piridil)porfirazina 

base-livre e ftalocianina tetrassulfonada de cobre. 

Ipa - .. .. . .............. .......... . . corrente de pico anódico 

Ipc - . . ...... .. . ..... . .... . ......... corrente de pico catódico 

ITO ..... .. ... ... .. .... ... .. . .. ... óxido de índio e de estanho (indium tin oxide) 

LiTFMS ......... ... .... . ....... .. trifluorometanossulfonato de lítio 

M-TPyPz{Ru(bipy)2Cl} 4(TFMS)4 .. .. . . ... Complexo Tetra-rutenado da 

tetra(3,4-piridil)porfirazinato metal(II)(onde M = 2H, Cu2+ e Zn2+), 

cujo contra-íon é o íon trifluorometanosulfonato 

MAC ......... ... ...... ... .... .. ... magnetic alternating current 

MeOH .... .. .. . .. . ........ . ....... álcool metílico ou metanol 

Mepz .... .. . .. ..... .... ...... .. .... N-Metilpirazínio 

Nc .... .... . .. . ..... ........ .. ....... naftalocianina base-livre 
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Pc ... ... ... ... ..... . . ... .. .. .. .. ... ftalocianina base-livre 

PDT ou TFD ..... . ..... . .. .... ... Terapia Fotodinâmica (PhotoDynamic Therapy) 

PVC .. . .... ... ... ...... . ... ........ Cloreto de Polivinila 

R:1 ...... .... ... ... .... . .. ........... Resistência de transferência de carga 

RDE ...... . .... . .. . ... . ...... ...... Eletrodo de Disco Rotatório 

SDS .... ... ....... . ... ... .. .... .. .. dodecil sulfato de sódio (sodium dodecyl sulphate) 

TE ..... ..... ... .... . ............ .. . Transferência de Energia 

TEACl04 .... ... ...... .. .. . ....... perclorato de tetraetilamônio 

TFE ..... . ... .. . .. . ....... .... . ... 2,2' ,2"- trifluoroetanol 

TPyPRu ou TRPyP .. .... .... .. 4-tetra {piridil[ rutêniobis(bipiridil )cloro]} porfirina 

base-livre ou metalada 

TPP ........ . .. .... ........ . ...... tetra(fenil)porfirina base-livre 

( não metalada centralmente) 

VC .... .. ........ .. ................. voltametria cíclica 

Zn TPPS ..... .... ..... . ........ . .. tetra( sulfonatofenil )porfirinato zinco(II) 

ZnTPyPz . .. ....... ........ ...... zinco-tetra(3,4-piridil)porfirazina 
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, 
CAPITULO 1 

]-Introdução 

1.1-A Química supramolecular 

A química supramolecularl-8 vem despertando um interesse crescente nas últimas 

décadas, por parte dos pesquisadores de várias áreas, devido às infinitas possibilidades de 

gerar novas espécies molecularmente organizadas, que eventualmente poderão ser usadas 

em nanotecnologia molecular, inspirando assim a imaginação criativa dos químicos. 

Envolve o arranjo de entidades organizadas, por meio da associação de duas ou mais 

unidades moleculares através de ligações covalentes, forças eletrostáticas ou interações 

de Van der Waals, possibilitando a construção de nanodispositivos moleculares pela 

estratégia "bottom-up". Este processo pode visar o domínio do reconhecimento 

molecular, onipresente em sistemas biológicos como por exemplo, na interação entre 

enzima e substrato, na associação antígeno-anticorpo, na leitura, tradução e transcrição do 

código genético, na indução de sinal pelos neurotransmissores, dentre outros. O princípio 

do reconhecimento é a complementaridade geométrica e eletrônica, estendendo-se aos 

aspectos energéticos, representados no conceito de "chave e fechadura" de Emil Fischer 

(receptor-substrato). Esses aspectos dinâmicos de seletividade, especificidade e labilidade 

das ligações muitas vezes não estão acessíveis na química orgânica, que por ser baseada 

em ligações covalentes C-C, nem sempre propicia a necessária flexibilidade química. 

Contudo, essas propriedades são características da ligação coordenativa metal/ligante, 

onde pode-se ajustar a força de interação, a labilidade/inércia e a geometria de ligação, 

simplesmente variando-se o metal e/ou os ligantes. 

A exploração dos sistemas supramoleculares foi primeiramente conduzida por 

Lehn e colaboradores utilizando estruturas macropolicíclicas do tipo criptatos, que são 

bastante interessantes do ponto de vista de sua arquitetura dinâmica e a possibilidade de 

inclusão de substratos em sua cavidade. Todavia, a simples presença de tais grupos não é 

suficiente para promover o reconhecimento molecular. Para tal função toma-se 



10 

imprescindível organizar os sítios de ligação e as funções reativas, como pode ser visto 

na Figural (A) e (B) . Um outro exemplo ilustrativo é o caso do reconhecimento múltiplo 

em metaloreceptores como as bis-porfirinas mostradas na Figura 1 C, que 

simultaneamente podem ligar íons metálicos e cátions diarnônio. 2 

(A) (B) 

(C) 
Figura 1- Estrutura de criptatos que reconhecem cátions (A) e ânions (B); Estrutura do 
metaloreceptor bis-porfirina (C) 

O princípios acima demonstrados podem ser amplamente explorados para a 

construção de um número infinito de materiais moleculares com estruturas sofisticadas 

por meio do processo de auto-montagem coordenativa. Esta envolve a montagem 

espontânea de estruturas supramoleculares bem definidas, a partir da mistura de ligantes 

orgânicos e íons metálicos apropriados, ou seja, o íon metálico como sítio de ligação é 

um centro orientador na formação de estruturas definidas como as dos helicatos de Cu(I), 

complexo cilíndrico multi-componente.(Figura 2) 
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R . NJyR 
+ e cl ·rq' + 2 3 R N '7 ri 

NrR 

Figura 2- Esquema representativo da auto-construção de um complexo cilíndrico 
multicomponente (R=grupos metilas ou fenilas) e alguns helicatos 

A coordenação múltipla de metais de transição pode serv1r no "design" 

estratégico para construir cristais líquidos por suas propriedades físicas específicas em 

dispositivos de "display". Por exemplo, complexos de trans-alquinil paládio(II) podem 

formar fascinantes estruturas poliméricas9 que são liotrópicas * em solução de 

tricloroetileno, e cuja delocalização eletrônica é ideal para conduzir o fluxo de elétrons 

num material dopado, comportando-se como um fio condutor (Figura 3). 

* Cristais líquidos dão origem a uma mesofase, um estado intermediário entre o sólido e o líquido. Há duas 
grandes classes: (1) Cristais líquidos termotrópicos que mudam de fase com a temperatura, e (2) fases 
liotrópicas formadas por moléculas do solvente (geralmente água); as propriedades das mesofases são 
controladas tanto pela sua concentração como pela temperatura. 
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-f 
PBu3 PBu3 PBu3 +. 
111 111 111 c=c-~d-c=c-c=c-~d-c=c-c=C-~d-c=c n 

P8u3 PBU3 PBu3 

Figura 3 - Estrutura polimérica de complexos de trans-alquinil paládio(II), formando um fio 
molecular. 

Alguns sistemas multi-metálicos são utilizados como modelos de processos 

cinéticos de transferência de elétrons (TE) fotoinduzida entre grupos doadores e 

aceptores, devido as suas implicações no entendimento da TE em sistemas biológicos e 

sua aplicação em dispositivos fotoquímicos moleculares. Ligantes polipiridínicos tem 

sido estensivamente utilizados para construir complexos polinucleares de Ru(II) e/ou Os 

(II) com estruturas dendriméricas (figura 4), a fim de estudá-las sob o ponto de vista 

fotofísico, visando a captação de luz solar em dispositivos moleculares. Um ponto 

importante das estruturas dendriméricas é a exigência de um alto grau de controle 

sintético, tanto em termos de natureza e posição dos centros metálicos, como dos ligantes 

ponte e ligantes terminal. Isto, por outro lado, permite ter um alto grau de controle sobre 

o direcionamento do fluxo de energia dentro da estrutura dendrimérica. Por exemplo, no 

composto tetranuclear esquematizado na figura 5a o estado excitado de menor energia 

está centrado no núcleo base de Os(II), assim ocorre a transferência de energia da 

unidade excitada periférica de rutênio para o núcleo central com eficiência unitária. 

Invertendo as posições dos Ru e Os (Figura 5b ), pode ser obtida uma transferência de 

energia centro-periferia. Pela combinação de diferentes metais e ligantes pode se obter 

outros padrões de migração de energia (Figura 5c e 5d). 
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Figura 4 - Representação esquemática da estrutura de um dendrímero decanuclear de 
unidades de Ru(II) base 

Metais 

O Ru(II) Q Os(II) 

Ligantes pontes 

Q-{j-{) a 

I 

b 

2,3-dpp -.IV'- 2,5-dpp 

Ligantes Terminais 

0-0 N N I I 

bpy biq A e d 

Figura 5 - Simbologia utilizada na representação dos diferentes metais e ligantes (à 
esquerda). Representação simplificada de tetrâmeros constituídos por Ru(II) e Os(II) (à 
direita): (a) transferência de energia da periferia para o centro , (b) centro-periferia , (c) e 
(d) outros padrões de direcionamento de energia. 

Outro exemplo de estrutura polinuclear interessante é baseada em 

tetra(aril)porfirinas10 (Figura 6) conectadas por ligantes etinos aos grupos arilas dos seus 

anéis adjacentes, que proporciona uma estrutura semi rígida limitando a interação direta 

entre os cromóforos. Foi observada nessa estrutura uma transferência de energia 
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direcional da periferia (zinco porfirina) para o centro do anel pofirínico da base-livre. 

Este sistema foi criado para mimetizar o sistema fotossintético, permitindo tanto calcular 

com facilidade a eficiência do processo de migração de energia, como da influência do 

efeito antena nesse arranjo. 

- -
_F\ 
.-"'-. ~ 

[J
N- ~ - N 

---. t ....-:; 

/ -

Figura 6 -Arranjo pentamérico em estrela de porfirinas, em que há transferência de energia 
das Zn-porfirinas periféricas em direção a região central da porfirina base-livre ( efeito 
antena). 

Os exemplos citados nos parágrafos anteriores, são só uma pequena amostra do 

porquê a química de coordenação está ganhando destaque crescente no campo da química 

supramolecular. Tal tendência deve-se às características favoráveis dos compostos de 

coordenação, como a ocorrência de várias geometrias e números de coordenação, à 

possibilidade de se obter supermoléculas por meio de reações de auto-montagem ("self

assembly") e à capacidade dos complexos de se regenerarem espontaneamente, aliada às 

propriedades redox, catalíticas e fotoquímicas dos mesmos. Vários íons metálicos podem 

ser estudados, mas os complexos de rutênio, principalmente com ligantes polipiridínicos 

como a 2,2 ' -bipiridina e terpiridina, têm sido largamente empregados em função de sua 

estabilidade e propriedades fotoquímicas. l l-16 
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Os exemplos anteriores mostram a notável importância de se utilizar a afinidade 

metal-ligante, a estereoquímica e as propriedades de substituição dos complexos 

envolvidos na elaboração de arranjos supramoleculares. 

1.2- Eletrônica Molecular 

A eletrônica molecular17,18 é uma ciência multidisciplinar emergente voltada para 

o "design" e uso de moléculas aplicadas a circuitos eletrônicos no processamento de 

sinais. Ela responde à demanda pela miniaturização de componentes eletrônicos que se 

tomam cada vez menores. Na maior parte das moléculas, essas propriedades não são 

diretamente aplicáveis, e precisam ser organizadas num dispositivo no qual cada 

elemento molecular responde a determinada ação, de forma que o dispositivo global 

tenha uma função. Então, os componentes moleculares devem ser estruturados num 

arranjo supramolecular que deve ser interfaceado19 com o mundo macroscópico, através 

de eletrodos metálicos ou semi-condutores. Este conceito de dispositivo molecular é 

chamado de aproximação ascendente do pequeno (small upward ou bottom-up )2º em 

oposição ao modo convencional, através de técnicas de miniaturização litográfica, numa 

aproximação descendente do grande (large upward ou top-down ). Esse interfaceamento é 

imprescindível, pois os sinais em nível químico podem ser produzidos pelos sistemas 

moleculares em resposta a um estímulo luminoso, de elétrons ou íons, de modo a serem 

classificados como dispositivos fotônicos, eletrônicos ou iônicos, respectivamente. 

Atualmente, é inquestionável que o futuro da tecnologia se apóia no progresso da 

ciência dos materiais. Consequentemente, com o crescimento da nanotecnologia 

molecular, os materiais moleculares estão tomando-se o principal foco de interesse no 

design de nanoestruturas e dispositivos. Desta maneira, está sendo cada vez mais corrente 

a pesquisa de materiais funcionais nanoestruturados tanto na área acadêmica como 

industrial, utilizando-se como ferramentas a construção molecular em blocos (building 

blocks) e a química supramolecular, seguindo a estratégia de aproximação "bottom-up". 

As principais razões desse movimento de miniaturização, são as propriedades fisicas 
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superiores dos materiais nanoestruturados, incluindo a melhora mecânica, eletrônica e/ou 

ótica da resposta em escala de tempo molecular, a melhor eficiência dos dispositivos 

micro/nano eletrônicos, e o melhor desempenho no processamento e armazenamento de 

dados. 

A química proporciona o ponto inicial na rota para nanotecnologia molecular, 

criando a partir dos átomos e moléculas, "tijolos" moleculares para a construção de 

estruturas em nanoescala, tais como nanopartículas21-23 , nanocamadas24,25 e 

nanotubos. 26,27 

Os nanotubos de carbono28 são conhecidos desde o relato feito pelo grupo de 

Dekker em 1997, de um transistor altamente sensível, que tipicamente possui um 

diâmetro de aproximadamente 1,4 nanômetros, e transporta muito mais corrente que um 

fio metálico, podendo atuar como um minúsculo transistor. 

Outro exemplo de um nanofio (nanowire) semicondutor, é baseado na dopagem 

de nitreto de gálio com magnésio pela técnica de deposição a vapor quimicamente 

catalisada por metal (CVD), gerando um material nanoestruturado tipo p (p-GaN)29 num 

substrato de safira (Figura 7B). Esses nanofios individuais crescem numa posição 

perpendicular ao plano-e da safira, e comportam-se como pequenos transistores de efeito 

de campo (FET). Nanofios de material p-GaN e n-GaN foram unidos num arranjo 

cruzado complementar, e foi observada a característica de junção p-n nessa seção (figura 

7 A). Além disso, estudos óticos demonstraram que esta seção cruzada da junção p-n do 

GaN exibe emissão de luz UV-azul em diferentes potenciais aplicados. Essas medidas de 

eletroluminescência (EL) da seção cruzada individidual, foram obtidas usando um 

microscópio de epifluorescência (far-field), e mostraram que a emissão é localizada no 

ponto de cruzamento dos nanofios, e que foram consistentes com uma nanojunção p-n 

( detalhe da figura 7C). Este é um dos únicos exemplos da possibilidade de produzir wn 

LED UV-azul em nanoescala. A síntese de nanofios de p-GaN mostra sua potencial 

importância em montagens eletrônicas e fotônicas em nanoescala. 
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Figura 7 - (A) Imagens de microscopia de varredura de elétrons por emissão de campo (FE
SEM) do dispositivo p-n de nanofios cruzados de GaN. A barra de escala é de 2µm. (B) 
Imagens FE-SEM do crescimento de nanofios no plano c de um substrato de safira. A barra 
de escala é de lOµm. (C) Espectros EL obtidos com injeção de corrente de 61, 132, 224, e 344 
nA, respectivamente. (detalhe) Imagem de emissão da junção cruzada de nanofios. 

Como pode ser visto, é incrível o avanço nas técnicas de miniaturização, levando

nos a uma tecnologia baseada numa simples molécula. 30,31 Com a ajuda de um 

microscópio de varredura por sonda (AFM, STM), simples átomos e moléculas podem 

ser precisamente vistos e manipulados. Tal controle de posicionamento permite-nos 

conectá-las a microeletrodos, ou circuitos adequados, e assim realizar medidas de 

condução de uma simples molécula. 

Uma simples molécula pode eficientemente capturar luz ou elétrons, tanto quanto 

impulsos elétricos ou magnéticos, e então processar essa informação. Moléculas 

específicas podem conduzir elétrons (molecular wire), bombear elétrons/fótons (photonic 

pumps ), ter mudanças de configuração geométrica sob a ação de luz, ou serem sondas 

efetivas para o reconhecimento molecular. Combinando as várias habilidades e 



BIBLIOTECA 
INSTITUTO DE QUÍMICA 
Universid::id~ rie S:10 Paulo 

18 

propriedades, as moléculas podem ser projetadas a se comunicar entre si, sinalizando isso 

por meio de mudanças de cor, emissão de luz, perda ou captura de prótons e íons, etc. Se 

interfaceadas com um fio metálico ou fibra ótica, podem traduzir suas respostas em sinais 

elétricos ou óticos mensuráveis. A possibilidade de alterações nas propriedades 

moleculares pode ser usada para convertê-las em chaveadores moleculares, óticos ou 

elétricos. 

Tendo em vista as considerações feitas anteriormente, é de grande importância a 

elaboração de novas moléculas com propriedades interessantes e versáteis. Uma 

estratégia nesse sentido, pode ser abordada pela química de coordenação, na elaboraçao 

planejada de novas espécies supramoleculares* por meio de "building blocks", assim 

explorando a ampla variedade de aspectos funcionais da rica química de complexos. 

O grupo de Química Supramolecular e Nanotecnologia da USP foi um dos 

primeiros a utilizar sistematicamente a química de coordenação para a preparação de 

supermoléculas polinucleares. Em 1986, foram publicados os resultados dos estudos 

referentes aos complexos heptanucleares formados pela coordenação de 6 grupos 

pentacianoferrato ou pentaaminrutênio aos nitrogênios periféricos do complexo ponte 

tris-(bipirazina)rutênio(II) (Figura 8A). Este foi um dos primeiros exemplos do uso de 

compostos de coordenação para a preparação de complexos supramoleculares. Vários 

outros trabalhos seguiram-se nessa linha, principalmente com "clusters-trigonais" de 

acetato de rutênio,32-35 diiminas de ferro,36 porfirinas37-46 e porfirazinas.47-50 Para citar 

como exemplo na riqueza de propriedades, os clusters trigonais de rutênio acetato (figura 

8B) produzem uma interessante classe de complexos, dispondo de uma forte 

delocalização eletrônica, e uma série de processos redox monoeletrônicos reversíveis na 

faixa de -2,0 a 2,0 V. O comportamento do centro trigonal pode ser modulado pela 

• A palavra "química supramolecular" foi originalmente conceituada por Lehn (Prêmio Nobel de química 
em 1987) como "química além da molécula", cujo objetivo é obter um controle sobre as ligações 
intermoleculares não covalentes, diferentemente da química molecular regida por ligações covalentes. A 
química supramolecular tem dois tipos de abordagens: o estudo de supermoléculas e de estruturas 
supramoleculares formadas por elas. As supermoléculas são espécies oligoméricas discretas e de estrutura 
definida, resultantes da interação por cooperação ou sinergismo, melhorando suas propriedades ou dando 
origem a novas propriedades de interesse. O arranjo ordenado dessas espécies pode gerar estruturas 
(organizadas) supramoleculares, contendo fases e sítios específicos para o reconhecimento molecular, ou 
para atividades catalíticas, eletrocatalíticas e/ou fotoquímicas. É comum se utilizar do termo supramolécula 
ou supermolécula como sinônimos, mesmo não sendo o mais correto. 
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aplicação de potenciais, tanto quanto pela natureza do ligante axial. Este aspecto é 

particularmente interessante; em potenciais muito negativos, o cluster toma-se um forte 

agente n-doador, enquanto que no extremo oposto, ele age como forte agente n-receptor. 

As meso-tetra( 4-piridil)porfirinas (figura 8C) são particularmente importantes por 

causa da presença do centro biomimético porfirina, uma vez que pode ser explorado em 

combinação com vários complexos metálicos, através do ligante piridina ponte. 

As tetrapiridilporfirazinas diferem das correspondentes porfirinas análogas pela 

presença dos quatro átomos de nitrogênio na posição meso e pelos anéis fundidos da 

piridina, e são parte integrante da classe das ftalocianinas (tetra(benzo)tetraazaporfirinas). 

Os complexos supramoleculares derivados dessa espécie serão abordados ao longo desta 

tese de doutorado. 

(B) 

-cr0:êü ci/ 1 

1 

N 

Cl_J l3't? (C) 

Figura 8 - (A) Estrutura do µ-{tris(bipirazina)rutênio(II)}hexakis{pentacianoferrato}; (B) 
Estrutura supramolecular de um cluster trigonal de rutênio; (C) Estrutura do complexo 
polimetalado da meso-tetrapiridilporfirina 
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1.3- Espectro Eletrônico de Ftalocianinas 

O estudo da estrutura eletrônica de moléculas semelhantes às porfininas planares 

é importante para a compreensão da extrema dependência de suas propriedades químicas, 

eletroquímicas, fotoquímicas e espectroscópicas, em relação a sua estrutura geométrica. 

Isto leva a um controle das propriedades da molécula com a substituição de um ligante e 

a modificação da simetria do anel. 

Numa descrição simplificada, a estrutura de uma metalo-ftalocianina51-54 (Figura 

9 - ZnPc) pode ser vista como um sistema aromático de um polieno cíclico com 16 

átomos e 18 elétrons n, delimitada no perímetro interno de anel, de modo semelhante ao 

de uma porfirina. Este modelo, conhecido como modelo de Gouterman, é baseado na 

combinação linear de quatro orbitais atômicos, e é extensamente utilizado na descrição 

do espectro de absorção de porfirinas e ftalocianinas. 

A atribuição das duas principais bandas dominantes ( 1t-1t *) na região do uv-visível 

do espectro eletrônico das ftalocianinas, foi feita em comparação com os trabalhos 

teóricos de Gouterman e colaboradores55 para metaloporfirinas. Segundo este modelo 

dos quatro orbitais de fronteira, os orbitais a1u(n) e a2u(7t) (HOMO's) encontram-se 

completamente preenchidos e o orbital vazio de menor energia possui simetria e8(1t) 

(LUMO's). 

Os dois orbitais preenchidos para as porfirinas possuem energias muito próximas 

("orbitais degenerados"), e dependendo do metal pode haver inversão da posição relativa 

desses orbitais. Os estados excitados de menor energia são obtidos por meio da promoção 

de um elétron dos orbitais a1} ou a2} (estado fundamental com simetria A18) para o 

orbital e8, gerando dois estados de simetria Eu com energias próximas, de configuração 

a1u1e/ ou a2u
1e/ Devido à ocorrência de uma extensiva interação de configuração das 

transições para o orbital e8, ocorre o desdobramento dos estados excitados de simetria Eu, 

gerando estados de menor e maior energia (banda Q e Soret, respectivamente). Contudo, 

por causa da substituição no anel porfirínico por aza grupos ( átomos de nitrogênio) na 

posição dos carbonos metínicos e/ou benzo grupos ligados diretamente aos carbonos dos 

anéis pirrólicos, é observado nas ftalocianinas56 a quebra da degenerescência acidental 
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dos orbitais totalmente preenchidos a2u e a1u (HOMOs), diferenciando-os e alterando sua 

ordem relativa, la1u acima de la2u, como mostrado no diagrama da Figura 9. 

Assim a origem da banda Q nas ftalocianinas (uma transição de a1u para eg) é bem 

diferente quando comparado com porfirinas do tipo tetrapiridilporfirinas (uma transição 

de a2u para eg)- Como resultado da significativa separação de energia entre os orbitais a1u 

e a2u (HOMO's), o primeiro estado excitado singlete (Q) é consideravelmente menos 

acoplado ao segundo estado excitado singlete (Soret), comparado com as porfirinas, onde 

ocorre um acoplamento extensivo entre estes dois estados excitados singletes de menor 

energia. Consequentemente, nas ftalocianinas, devido a presença de um maior número de 

átomos de nitrogênio no anel porfirazínico do que no porfirínico, observa-se um 

significativo deslocamento hipsocrômico das bandas B (transição singlete n• n'"), e seu 

alargamento relativo comparado com a banda B de qualquer uma das porfirinas normais. 

Esta banda B aparece na região de 350 nm, e apresenta dois componentes: a 

banda B 1 prevista , e a B2 obtida por trabalhos de deconvolução espectral. 57,58 Além 

disso, a banda Q das metalo-ftalocianinas exibe um significativo deslocamento 

batocrômico, e uma intensificação relativa em relação à banda Soret, comparada com 

qualquer porfirina normal. 
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Figura 9 - Na parte superior da figura, a estrutura da zinco-ftalocianiana (ZnPc) mostrando 
o anel interno correspondente a um polieno cíclico; e abaixo, o diagrama de orbitais 
moleculares (esquerda) e de níveis de estado (direita) mostrando transições de um elétron 
segundo o modelo de Gouterman (280-1000 um). As setas representam as transições 
polarizadas no plano x/y (linha cheia) e z (linha tracejada). 

Nas metaloftalocianinas de simetria D4h, 56 a intensa banda de absorção na região 

do visível, a banda Q, origina-se da transição n• n*, de a1u• e8*, gerando estados 

duplamente degenerados59 c1Eu), como mostrado no diagrama da figura 9. Em bases 

livres, o abaixamento de simetria para D2h provoca um desdobramento do estado excitado 
1Eu em dois estados excitados,60 respectivamente de simetria B2u e B3u. As duas 

transições que levam a estes novos estados excitados são denominadas de Qy(0,0) e 

Qx(0,0), respectivamente. Estas bandas de absorção são as duas principais, na região de 

absorção de 600-750 nm em espécies mononucleares. As duas absorções mais fracas são 

componentes vibrônicos (0,1) de Qy e Qx. Logo, nas metalo-tetrapiridilporfirazinas,57,61 

a introdução de anéis piridínicos fundidos, ao invés de anéis benzênicos nas MPc, 
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também, reduzem a simetria tetragonal (D4h) (ver Figura 10). Consequentemente, são 

observados componentes polarizadas nas direções x e y da transição referente à Banda Q, 

cujo estado de origem, tem seus componentes degenerados desdobrados como resultado 

da geometria molecular. 

l(C,u,) 

IV(C,) 
M=2H ou 
M=Cu, Zn, Fe, etc 

Figura 10 - Formas isoméricas da 3,4-tetra(piridil)porfirazina. 

Foram realizados cálculos de MO (orbitais moleculares) utilizando o programa 

ZINDO, e foi sugerido que há uma segunda banda fraca adicional (n-n *)62,63 levemente 

deslocada para o vermelho da transição B1, que corresponde à transição de um elétron, 

denominada de banda L, seguindo esquema atribuído por Gouterman. 

A transição n-n• é colocada entre as transições Q e B1 com base na análise por 

deconvolução espectral da espécie (CN)ZnPc(-2),64 e são dominadas por essas transições 

mais intensas, sendo pouco observáveis na prática (sobreposição das bandas). 
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A sequência de bandas identificadas no espectro de absorção comum de uma 

metalo-ftalociamina (MPc) (n-n*) é classificada numa ordem crescente de energia:54 Q, 

B1 , B2, N, L e C. Foram mantidas as denominações dadas por Platt.65 As três últimas 

transições localizam-se numa região deslocada hipsocromicamente em relação à banda 

Soret (~300, 240, 205 nm, respectivamente). 

1.4 -Arranjo Colunar nas Ftalocianinas 

Macrociclos de metais de transição, como as ftalocianinas, podem formar um 

arranjo colunar, quando combinados com ligantes pontes lineares contendo elétrons n, de 

forma a manter um arranjo quase unidimensional de um sistema em ponte, como 

mostrado na Figura 11 . Tais metais devem preferir um arranjo octaédrico, como o Fe, Ru 

e Co, coordenando dois ligantes pontes em posição axial. Uma implicação importante 

destes sistemas é que permitem a migração de elétrons ao longo do eixo central. Uma 

maneira de observar a formação desse arranjo colunar é através da espectroscopia de 

absorção, notando que há uma diferença espectral entre a molécula isolada inicial 

(monômero) e a espécie agregada (dímero, trimeros, etc) de maior número.51,66-74 
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Figura 11 - A estrutura de um polímero constituído por ftalocianinas cofaciais ligadas em 
ponte através de ligantes heterocíclicos (L) . 
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As diferenças nos espectros de absorção obtidos do estado sólido de materiais 

compostos por ftalocianinas, comparadas aos espectros moleculares isolados, tem sido 

explicadas utililizando-se a teoria do acoplamento exciton.75,76 Esta aproximação é 

baseada nas interações entre os momentos de transição de moléculas adjacentes 

(interações diméricas), mas podem ser estendidas a interações de moléculas em maior 

grau de associação (stacking ou empilhamento). Esta interação é proporcional à 

magnitude dos momentos de transição que estão no plano do anel porfirazínico Pc, e é 

inversamente proporcional ao cubo de sua separação. Assim como ocorre uma 

dependência angular, para duas moléculas adjacentes MPc de simetria D4h, o 

acoplamento exciton resulta num desdobramento do estado excitado 1Eu (Figura 12) em 

dois níveis de energia (Q+ ou Q_). Para ftalocianinas base-livre H2Pc, o LUMO é ainda 

desdobrado em seus estados componentes Qy e Qx, devido a um abaixamento de simetria 

da molécula, e o acoplamento exciton resulta em quatro níveis de energia distintos, Qy+, 

Qx+, Qy- e Qx+77. A orientação relativa dos momentos de dipolos de transição determina 

quais níveis de energia darão origem a absorção de luz. 

Para dímeros cofaciais, transições para níveis de energia maior são permitidas 

(Figura 12(a)) e a banda Q tem um deslocamento relativo para o azul da sua posição do 

espectro molecular isolado; a interação exciton de baixa energia não produz uma 

mudança local do dipolo, e consequentemente a não absorção de luz. Ao contrário, para 

Pcs que são paralelos mas não cofaciais ("eixo a eixo" - Figura 12(b)), um deslocamento 

para o vermelho é esperado. Dímeros que possuem um arranjo relativo com certa 

angulação entre si, mostrarão bandas na região de comprimento de ondas em ambas 

situações, maiores ou menores do que a banda Q da espécie molecular isolada, devido ao 

não cancelamento dos dipolos entre si, em maior ou menor configurações de energia 

(Figura 12(c)). A observação de ambos os deslocamentos das bandas de absorção para o 

vermelho ou para o azul, que são polarizadas no plano ortogonal são denominadas de 

desdobramento Davydov. 
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Assim, uma análise cuidadosa do espectro de absorção no visível, pode nos levar 

a informações estruturais bastante próximas do que ocorre com a interação mútua entre 

espécies moleculares Pc, através do efeitos excitônicos intermoleculares produzidos. 

eg--,---< 
'---+--~ 

ªl•u---------
monÔmero dímero 

(a) 

eg----c(,_ ___ .__. 
---..... -.-. 

31u_._ ____ _.__ __ ªl•u_.__ _____ _ 
monômero dímero monômero dímero 

(b) (e) 

Figura 12 - Um modelo simplificado de desdobramento excitou da banda Q entre duas 
moléculas MPc numa disposição (a) cofacial, (b) "eixo a eixo" e (c) inclinado. As transições 
permitidas são representadas por setas verticais simples. As setas horizontais simples 
representam as transições de fase. Note que os estados fundamentais do monômero e do 
dímero são colocadas no mesmo nível de energia por simplificação. 

Um exemplo típico de equilíbrio dímero-monômero é o da própria tetra (3,4-

piridil)porfirazina base-livre solúvel em trifluoroetanol, apresentando soluções de 

coloração azul intensa. O espectro eletrônico exibe as bandas características Soret e Q por 

volta de 330 e 610 nm, respectivamente. Porém, o perfil de absorção é extremamente 

dependente da concentração, refletindo a ocorrência de um processo de associação ( vide 

Figura 13(C)). O sistema foi elucidado pela resolução do equilíbrio e das equações 

absorbância-concentração para todos os comprimentos de onda numa faixa espectral, de 

acordo com um procedimento variacional.47 Desta maneira, foram gerados espectros 

consistentes das espécies individuais (vide Figura 13(A)). O estudo também se estendeu a 

propriedades luminescentes da molécula de porfirazina, e discutidas em termos de 

associação do estado fundamental e a formação de um "exciplex" não emissor 

envolvendo as espécies monoméricas emissoras. Como pode se observar, nesse sistema 

se aplica o modelo do acoplamento exciton, em que as moléculas unitárias estão 
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associadas num arranjo cofacial, como mostrado na Figura 14, cuja estrutura foi obtida 

por geometria de otimização* em nível de mecânica molecular segundo o método MM+. 
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Figura 13 - Espectros da espec1e monomenca (A) e dimérica (B) da tetra (3,4-
piridil)porfirazina base-livre (H2 TPyPz) gerados por cálculos iterativos, com constante de 
agregação igual a 4,0 x 105 Mor1

• dm-3
• (C) Espectros eletrônicos da H2 TPyPz em 

trifluoroetanol, variando-se a concentração de 0,37 a 82,0 µM, em que pode se observar o 
efeito da agregação presente mesmo a baixas concentrações. 

Figura 14 - Estrutura cofacial da H2 TPyPz obtida por geometria de otimização. 

• As geometrias moleculares foram otimizadas por meio de cálculos de mecânica molecular através do 
módulo ~ , disponível no programa Hyperchem® versão 5.1 para PC/Windows (Hypercube Inc.). Foi 
utilizado um gradiente de lx l0-5 kcal A-1 mor1 como critério de convergência em um algoritimo de 
gradiente conjugado. 
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1.6 - Eletrodos Quimicamente Modificados e Filmes Eletrostaticamente 
Montados de Porfirinas Supramoleculares 

Uma das maneiras de produzir um dispositivo molecular é através da 

estratégia de interfaceamento pela modificação da superficie de um eletrodo 

convencional (Pt, Au, C, Si, Ti 0 2, SnO2, CdS, como exemplos) imobilizando espécies 

químicas sobre a sua superficie. Esse eletrodo quimicamente modificado (EQM)78 pode 

ser gerado na alteração da sua superficie pela ligação de moléculas ativas, de modo a 

formar monocamadas ou filmes. Um dos métodos de imobilização consiste de uma 

simples adsorção das moléculas na superficie ou a sua funcionalização com grupos 

receptores. 

O importante ao se modificar a superficie de um eletrodo é o controle da 

composição e espessuras dos filmes formados de maneira homogênea. Por isso, um tipo 

de modificador bastante estudado são as porfirinas, ftalocianinas e seus correlatos 

supramoleculares, por adsorverem fortemente sobre algumas superficies, mantendo 

muitas de suas propriedades em solução. Além de possuirem uma potencial utilidade em 

ótica não-linear,79,80 fotoeletroquímica,81-85 sensores, 86-95 células fotovoltaícas,96-98 e 

em materiais eletrocrômicos. 99-1 O 1 Assim, pode-se encontrar na literatura muitos 

trabalhos que desenvolvem uma variedade de métodos, com o intuito de proporcionarem 

um arranjo ordenado e homogêneo de filmes finos de porfirinas, tais como 

termoevaporação, 98,102 eletropolimerização, 103,104 "dip-coating" 41 e "spin-coating" 105, 

Langmuir-Blodgett (LB), 106-113 etc. 

Um novo método de preparação de filmes de porfirinas foi desenvolvido por 

Araki e Wrighton, 114 baseado na formação de filmes "camada por camada" de pares 

iônicos insolúveis de porfirinas. Segundo esse método, obteve-se filmes montados 

eletrostaticamentel 14-118 pela alternância entre a camada composta pela espécie 

tetracatiônica supramolecular de porfirina (MTRPyP), e a camada de espécie 

tetraaniônica da meso-tetra( 4-sulfonatofenil)porfirina (MTPPS), como mostrado na figura 

15. 
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Figura 15 - Estrutura resultante da associação de M(TPPS) e M(TRPyP) formando um par
iônico. 

A opção por este método se deve a grande dificuldade que há na elaboração 

desses dispositivos, contendo superficies recobertas com esses macrociclos de maneira 

homogênea , e com propriedades fisicas, químicas e fotofisicas desejadas. No caso da 

termoevaporação, a técnica se limita a materiais voláteis e termicamente resistentes. Por 

outro lado, a técnica LB se restringe a materiais anfifilicos que são capazes de formar 

monocamadas estáveis na superficie líquida. 

Entretanto, o grande interesse pelo método layer-by-layer advém da modificação 

da superficie de eletrodos com filmes moleculares, com a possibilidade de explorar a 

cinética envolvida na transferência de elétrons de uma maneira quimicamente controlada. 

É promissor do ponto de vista analítico, proporcionando um compromisso entre o aspecto 

de seletividade, melhora na sensibilidade dos eletrodos e a reprodutividade dos 

resultados, parâmetros úteis no desenvolvimento de sensores amperométricos. Esse 
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aspecto foi elegantemente explorado no trabalho de Rocha et ali, 117 utilizando como uma 

das ferramentas, a técnica de espectroscopia de impedância para explorar os aspectos 

cinéticos na transferência de elétrons na interface do EQM formado com par-iônico de 

porfirinas supramoleculares. 

1.7-0bjetivos 

O nosso interesse em ligantes multi-ponte como porfirinas e compostos correlatos 

está relacionado a suas propriedades, por sua relevância nos sistemas biológicos119-122, 

terapia fotodinâmica,38,123-140 catálisel41-147 e na química supramolecular.5,S0,91 ,109 Em 

geral, esta classe de compostos exibe uma forte tendência de formar 

agregados47,69,70,74,113,148,149 e suas espécies neutras são insolúveis na maioria dos 

solventes orgânicos convencionais. Como consequência, a maioria dos estudos em 

solução é restrita às espécies protonadas ou funcionalizadas. Nesse sentido a obtenção de 

espécies supramoleculares (M-TPyPzRu) por meio da coordenação de complexos 

[Ru(bipy)2Clt à molécula de 3,4-tetra(piridil) porfirazina, resulta em compostos solúveis 

nos mais variados solventes, inclusive água. A preparação das supermoléculas, porém, é 

uma tarefa bastante dificil, exigindo metodologias e condições para vencer as restrições 

de solubilidade e permitir a coordenação dos complexos de rutênio aos átomos de 

nitrogênios das piridinas do anel porfirazínico (TPyPz), como mostrado na Figura 16. 

Este trabalho foi inspirado nas pesquisas anteriores com as tetrapiridilporfirinas 

polimetaladas com complexos de rutênio(II) bipiridinas (TRPyP) (Figura 8C). Estes 

compostos apresentam propriedades eletroquímicas, catalíticas e fotoquímicas 

interessantes, atribuídos à interação da porfirina com o complexo de rutênio. As 

porfirinas supermoleculares interagem fortemente com "calf thymus" DNA e promove 

eficientemente sua quebra fotoinduzida ("single-strand") e formação de 8-oxo,7,8-

dihidroxo-2 '-deoxiguanosina. 38,150 Também, formam filmes moleculares homogêneos e 

aderentes, tanto por "dip-coating" 41 como pela montagem eletrostática com porfirinas 

aniônicas. 116 Esta metodologia permite a montagem controlada de filmes moleculares 
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fotoeletroquimicamente ativos, camada por camada ("layer by layer"). Por outro lado, os 

eletrodos modificados com esses filmes nanoestruturados exibe propriedade retificadora 

de corrente na presença de espécies redutoras. Além disso, tais eletrodos apresentam uma 

alta reprodutibilidade e sensibilidade (ppb) como detector FIA (Flow Injection Analysis) 

para substratos relevantes como dopamina, NADH, ácido ascórbico e íons sulfito e 

nitrito.86,88,116,118 

Neste projeto os estudos foram estendidos aos complexos tetrarrutenados de zinco 

e cobre-porfirazina (M-TPyPzRu, M=Zn2+ e Cu2+), enfocando principalmente dois 

aspectos: a) o estudo das propriedades espectroscópicas, fotofisicas e eletroquímicas dos 

complexos MTPyPzRu em solução e b) o estudo das propriedades eletroquímicas, 

fotoeletroquímicas e eletrocatalíticas dos filmes moleculares; visando principalmente 

avaliar suas potencialidades como sensibilizador do tipo II ( energy transfer - singlet 

oxygen) e na geração de novas interfaces moleculares, respectivamente. 

M = 2W, 'b.t2+ e Cu2+ 

Figura 16 - Estrura do protótipo da nova supermolécula baseada na 
tetrapiridilporfirazina.(M= 2H ou metal) 
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CAPÍTUL02 

2 - Procedimento Experimental 

2.1- Equipamentos e Procedimentos 

2.1.1 - Análise Elementar e Espectrometria de massa 

A análise elementar foi obtida num analisador Perkin Elmer, CHN 2000 do 

laboratório de análise elementar do Instituto de Química da USP(Central Analítica). 

Os picos moleculares dos espectros de massa por eletrospray (ESI) foram obtidos 

num espectrometro de massa (Micromass) Q-Tof com um quadrupolo (Qq) e uma 

configuração ortogonal de tempo de vôo de alta resolução ( o-TOF). As amostras foram 

introduzidas usando uma seringa injetora (Harvard Apparatus, Pump 11) com 

bombeamento de 10 µL/min através de um capilar de silica-fundido não recoberto. Todas 

as amostras foram dissolvidas em metanol ou uma mistura de metanol e ácido fórmico. 

Os espectros de massa (não mostrados) ESI-MS foram adquiridos usando um capilar de 

voltagem ESI de 3kV e um cone de voltagem de 10 V. Esses experimentos foram 

realizados em colaboração com a doutoranda Daniela M. Tomazela do laboratório 

Thomson de espectrometria de massa do Prof Marcos N. Eberlin do Instituto de Química 

daUNICAMP. 

2.1.2 - Espectroscopia Eletrônica 

Os espectros eletrônicos foram obtidos num espectrofotômetro HP8453A de 

varredura rápida (de 190 a 1100 nm), que possui uma matriz de diodos como detector, 

interfaceado com um microcomputador HP Vectra (Pentium 100 MHz) incluindo um 

programa para aquisição e tratamentos de dados. Utilizou-se para tais medidas, cubetas 

de quartzo com caminho ótico de 1 cm, soluções de concentrações diferentes dos 

complexos em solventes diferentes, dependendo do experimento. A deconvolução do 
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espectro eletrônico de cada espécie foi obtida através de um programa baseado em 

funções bigaussianas desenvolvida em nosso grupo. 

2.1.3 - Medidas Eletroquímicas 

As medidas eletroquímicas, tais como voltametrias cíclica, de onda quadrada, de 

varredura linear, de pulso diferencial, de disco rotatório (RDE) e cronoamperometria 

foram realizadas em potenciostato/galvanostato Parc/EG&G mod. 283 e programador 

universal Parc/EG&G mod. 270/250 com interface ao software Research 

Electrochemistry versão 4.30 ou, alternativamente, com um potenciostato/galvanostato 

AUTOLAB PGSTAT30 daEcochemie. 

As celas eletroquímicas empregadas consistem em celas convenc10nais para 

voltametria cíclica ou voltametria de disco rotatório, contendo três eletrodos: eletrodo de 

trabalho de carbono vítreo ou Pt, eletrodo (auxiliar) helicoidal de Pt e eletrodo de 

referência [AgJAgCl / KCl 1 M] E= 0,222 V vs EPH (meio aquoso) e [AgJAg+ / AgNO3 

(CH3CN) 0.010 Me TEACJO4 0,1 M] E= 0,503 V vs EPH (meio orgânico). Todos os 

valores de potenciais foram convertidos para EPH ( eletrodo padrão de hidrogênio). 

2.1.4 - Espectroscopia de Impedância 

As medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) foram 

registradas num sistema composto por um gerador de frequências de marca EG&G 

mod.1025 acoplado a um potenciostato mod.283 de mesma marca, utilizando um arranjo 

convencional de três eletrodos, junto a um eletrodo de fio de Pt com esfera de vidro 

ligado à um capacitor de 1 O µF em paralelo e próximo ao eletrodo de referência, para 

evitar ruídos e distorção na resposta do sinal induzido pelo eletrodo de referência. O 

espectros de impedância foram obtidos na faixa de frequência de 1 Hz a 100 KHz, e 

repetidos pelo menos duas vezes para assegurar a reprodutibilidade. As simulações foram 
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realizadas usando um programa de circuitos equivalentes 4.5.1., desenvolvido por B.A. 

Boukamp na Universidade de Twente. 

2.1.5 - Espectroeletroquímica 

As medidas de espectroeletroquímica foram registradas em um espectrofotômetro 

Hewlett Packard mod. 8453, na faixa de 190 a 1100 nm. No arranjo com o HP8453, 

utilizou-se uma cubeta de caminho ótico igual a 0,025 cm, com uma mini-rede (minigrid) 

de ouro como eletrodo de trabalho, e os demais eletrodos como nas condições descrita 

para uma cela eletroquímica convencional, citada no item 2.1.3. 

2.1.6 - Medidas Fotoeletroquímicas 

O espectro de fotoação e as curvas de corrente-voltagem (I-V) foram obtidas em 

um conjunto montado sobre bancada óptica, utilizando como fonte de luz branca uma 

lâmpada de Xe 150 W da Applied Photophysics e como fonte de luz monocromática, um 

monocromador acoplado a uma lâmpada de Xe da Oriel Spectral Luminator. Também, 

foi utilizado um filtro de água para minimizar o efeito térmico e lentes convergentes. A 

cela eletroquímica empregada consiste num arranjo convencional de três eletrodos, como 

descrito na voltametria cíclica, mas utilizando uma cubeta de quartzo de 1,0 cm de 

caminho ótico como cela, e como eletrodo de trabalho, o vidro transparente condutor 

(ITO) recoberto pelo filme. 

A intensidade de luz foi medida utilizando um detector Newport modelo 1830-C, 

com intensidades de 1 a 2 mW.cm-2. O espectro de fotocorrente (fotoação) foi obtido pela 

normalização da luz monocromática incidente em relação a resposta do multímetro 

calibrador ou usando um eletrômetro Keithley 61 OC. As amostras foram sempre 

iluminadas através do substrato de vidro condutor (ITO ou SnO2 F) e nenhuma correção 

foi feita para perdas por reflexão ou transmissão. 
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Nos experimentos de fotocorrente com o par redox 02/02-, a solução aquosa de 

eletrólito (0,10 M de LiTFMS) foi borbulhada com oxigênio por 20 minutos e mantida 

sob essa atmosfera ao longo de todo ensaio. Com relação ao par I2/f, foram utilizadas 

concentrações de fi/Nal de 0,3 e 3 mM, respectivamente. 

Para medidas de MAC Mode sobre mica (Ted Pella Inc) foi utilizado o 

microscopio PicoSPM I (Molecular Imaging) com controlador PicoScan 2100, sendo as 

imagens adquiridas e tratadas através do software PicoScan 5. 1 . 

Foram utilizados Maclevers Tipo 2 com k ~ 2,8N/m e f ~ 60kHz e na aquisição 

das imagens foi utilizado os parâmetros de Amplitude Setpoint entre 4,75V e 5,340V e 

velocidade de varredura de 1 a 3Hz com 512 pontos por linha. 

A célula fotoeletroquímica (1,0 cm2 de área ativa) foi montada pela transferência 

de 1 mL de solução aquosa de eletrólito (0,10 M de LiTFMS, 0,3 mM de li e 3 mM de 

NaI) sob vidro de SnO2.F coberto com o par H2 TPyPzRu/CuTSPc. O contra-eletrodo 

transparente é o de Pt depositada sob o vidro condutor, que foi prensada contra o eletrodo 

de vidro recoberto pelo filme. Um filme de PVC foi colocado entre os dois eletrodos para 

evitar curto circuito, e o arranjo do tipo sanduíche foi mantido preso por grampos para 

evitar evaporação do eletrólito. 

2.1. 7 - Medidas de Luminescência 

Os experimentos de fotoquímica foram realizados utilizando-se um 

espectrofotômetro de luminescência LS-100 da Photon Technology Intemational Inc., 

acoplado a um microcomputador. Para as medidas a temperatura ambiente, introduziu-se 

a amostra em uma cela de quartzo de 4 faces de caminho óptico 1,00 cm. Nas medidas a 

baixa temperatura, utilizou-se um Dewar de quartzo com dedo frio transparente, dentro 

do qual introduziu-se nitrogênio líquido e um tubo de quartzo, de diâmetro 

aproximadamente igual a 3 mm, preenchido com a solução da amostra a ser estudada. As 

concentrações foram escolhidas de modo a se obter uma absorbância de 

aproximadamente 0,4. O solvente utilizado para preparar as soluções foi etanol absoluto, 
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que permite a obtenção de um vidro rígido transparente quando resfriado em nitrogênio 

líquido. 

Para a determinação de rendimentos quânticos de emissão segum-se o 

procedimento descrito a seguir. Escolheu-se um padrão, nesse caso, [Ru(bpy)3]
2
+, o qual 

apresenta rendimento quântico de emissão <I> = 0,042 quando excitado em 436 nm, em 

água. 

A partir dos dados obtidos e com o auxílio da equação 1, pode-se calcular os 

rendimentos quânticos desconhecidos. 

(eq. 1) 

onde os índices s e x se referem, respectivamente, ao padrão e à espécie cujo 

rendimento quântico de emissão se deseja determinar; 

<I> = rendimento quântico de emissão; 

A= absorbância da espécie em 436 mn; 

I = intensidade de emissão da espécie, integrada sobre a faixa de comprimento de 

onda investigada. 

As medidas de flash-photolysis foram efetuadas em um espectrômetro resolvido 

no tempo modelo LP900S 1 da Edinburgh Analytical Instruments acoplado a um PC 

compatível. Esse equipamento consiste de uma fonte de laser pulsado para excitação da 

amostra (Continuum Surelite II-10 Laser), uma lâmpada de xenônio pulsada ou contínua, 

posicionada a 90° em relação à fonte de excitação, para o monitoramento da espécie 

formada (xP900 Xenon Lamp Pulser e Xe900 Xenon Lamp, respectivamente), um 

monocromador posicionado após a câmara de amostra para análise do feixe de saída 

(TM300), um detetor (PMT) e um osciloscópio (Textronix TDS 520B DSO). As soluções 

empregadas nesses experimentos foram previamente desaeradas com argônio ou 

nitrogênio, de modo a eliminar o oxigênio, que age como supressor de emissão. 
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Os valores de tempo de vida do estado excitado foram obtidos a partir da análise 

das curvas de absorbância versus tempo obtidas nesses experimentos. Com o auxílio 

dessas mesmas curvas, registradas na faixa de comprimento de onda de 350 nm a 800 

nm, em intervalos de 1 O nm, construiu-se o espectro de absorção diferencial do 

transiente. 

O rendimento Quântico de formação de oxigênio ( $L) singlete foi realizado como 

descrito por K.Araki.151 
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CAPÍTUL03 

3-Síntese 

3.1- Síntese dos precursores 

Neste capítulo serão abordados alguns métodos de obtenção dos precursores das 

espécies supramoleculares, com o intuito de exemplificar o uso de outras rotas sintéticas 

possíveis para a formação das porfirazinas metaladas centralmente, mesmo que não 

venham a ser apresentados dados referentes à sua caracterização. 

Os diversos métodos de preparação das metalo-ftalocininas (MPc)72,85,152-162 e 

da correspondente espécie base-livre (M=2H) são mostrados nas equações simplificadas 

que se seguem. Essas reações são usualmente realizadas sob condições severas, 

especialmente a altas temperaturas. 

o 

· ©r> 110-190 ºe + CO(NH2)2 + MXn --------- MPc 
Nitrobenzeno / (NH4)6Mo7Ü24 .4H20 

4 

o 
(proporção 1: 9, anidrido ftálico / uréia) 

( catalisador) 

CN 

Ar + MXn 

~CN 

200-300 ºe/ atmosfera de NHJ(g)(seca) 

quinolina ou N,N-dimetilaminoetanol 
MPc 

6 (refluxo) 
H2Pc + M(OAc)z ------------

HOAc glacial ou CHCiy'MeOH 
MPc 

____ t_em__,__p_. a_m_b_ie_n_te _____ __.. MPc + 2LiX 

álcool 

Os métodos anteriormente exemplificados resultam em produtos usualmente 

contaminados com impurezas dificeis de eliminar. Este problema pode ser contornado se 

utilizarmos o método proposto por Tomoda et ali,163,164 que obteve várias 

metaloftalocianinas MPc (M= Ni(II), Co(II), Zn(II), Pb(II), Fe(II), Sn(II), Cd(II), Mg(ll) 
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e Mn(II) ) por aquecimento da ftalonitrila com os sais dos respectivos metais em álcool, 

na presença de 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) ou 1,5-diazabiciclo[4.3.0]non-

5-eno (DBN). 

Baumann et ali165 e Borodkin166 estudaram a formação da ftalocianina base-livre 

(H2Pc) com alcóxidos e sugeriram que o ânion alcóxido promovia um ataque nucleofilico 

no grupo ciano da ftalonitrila para formar o intermediário 1-alcoxi-3-iminoisoindolenina 

(II),como mostrado no esquema seguinte. A adição de acetilacetonatos dos metais 

formam MP e' s seletivamente, sem a contaminação de H2Pc. 

CN <~~l 
N~~ refluxo em o-álcool (ex. n-butanol)}-~1-1 ~ 

4 ~ DBU,20h 
CN N H 

Ação como receptor de prótons 

+ ROH 

DBU 

Ataque nucleo@ico pelo alcoóxido ao grupo ciano 

Ftalonitrila 
I II 

1-alcoxi-3-iminoisoindolenina 

Hi-Pc 

Ftalocianina 
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3.1.1- Síntese da tetra-3,4-piridilporfirazina base-livre- H2TPyPz 

A Síntese de H2 TPyPz foi realizada baseada nos métodos de Baumann et ali. e 

Borodkin. Uma mistura de 3,4-dicianopiridina (2,56g, 20 mmol) e DBN (20 mmol) em 

50 cm-3 de etanol foi aquecida sob refluxo. À medida que a reação procedia por um 

período de 20 horas, o conteúdo tornava-se um líquido viscoso de coloração azul escura. 

No final da reação, dissolveu-se o óleo formado, em um volume mínimo de ácido 

sulfúrico (50 cm-3), e adicionou-se lentamente a uma solução aquosa de NaOH de volume 

1 O vezes maior, neutralizando o pH. É necessário adicionar o conteúdo do óleo azulado 

em frações diversas de solução de NaOH, devido ao aquecimento. A mistura resultante é 

conservada por uma noite, a fim de melhorar a precipitação do sólido azulado. O sólido 

foi coletado por filtração ou separado por centrifugação a 3500 rpm por 20 min, lavado 

com água destilada e etanol, purificado por extração contínua com etanol e acetona 

(Soxhlet). O rendimento foi de aproximadamente 35%. O resultado da análise elementar 

do composto H2TPyPz, cuja fórmula é C2sH14N12.H20 com massa molecular de 536,51g 

apresentou-se coerente com o esperado, % Valor Experimental (Calculado) : C 63,4 

(62, 7) ; H 2,9 (3,0) ; N 30, 1 (31,3). A análise de TOF-MS apresentou pico de 

fragmentação numa relação m/z+ 518,15 [~] e 536,6 [M++ H20], consistente com um 

composto de fórmula molecular C2sH14N12. 

3.1.2- Síntese da Zn-tetra-3,4-piridilporfirazina - ZnTPyPz 

A síntese foi realizada de acordo com o procedimento descrito por Wõhrle et 

ali.61 Um grama (7,7 mmol) de 3,4-dicianopiridina, 0,417g (1,9 mmol) de acetato de 

zinco monoidratado, foram dissolvidos em 100 ml de N,N-dimetilaminoetanol e a 

mistura deixada por 18 h à 150 ºe, sob atmosfera saturada de amônia, e com 

borbulhamento deste gás, direto na solução reagente, durante todo o tempo de reação. Um 

sólido de coloração azul escura foi obtido, filtrado, lavado com acetona e tratado com 

DMF (20 ml) por 1 hora. Novamente filtrado, lavado com acetona e tratado em Soxhlet 

com acetona por 2 horas, e deixado secar por aproximadamente 12 horas a 90 ºe. O 
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rendimento estimado foi de 75%. O resultado de análise elementar da Zn-tetra-3,4-

piridilporfirazina, cuja fórmula é C28H12N 12Zn.2H2O com massa molecular de 617,89g, 

apresentou-se coerente com o esperado, % Valor Experimental (Calculado): C 54,5 

(54,4) ; H 2,8 (2,6) ; N 26,6 (27,2). A análise de TOF-MS apresentou pico de 

fragmentação numa relação m/z+ 581,2 [M+], consistente com um composto de fórmula 

molecular C2sH12N12Zn. 

3.1.3- Síntese da Co-tetra-3,4-piridilporfirazina- CoTPyPz 

A síntese foi realizada segundo o procedimento descrito por Tomoda et ali, e 

adaptada para o presente caso. Foram dissolvidos em 40 ml de álcool n-butílico, 0,480g 

de 3,4-dicianopiridina e 0.378g de acetato de cobalto(II), na presença de l,5-

diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno (DBN), e deixado sob refluxo por 6 horas. O sólido azul 

formado foi filtrado, lavado com solução de HCl 3%, água, etanol, e purificado com 

técnica de extração Soxhlet usando clorofórmio. O rendimento estimado foi de 60%. O 

resultado de análise elementar da Co-tetra-3,4-piridilporfirazina, cuja fónnula é 

C2sH12N12Co.2H2O com massa molecular de 611,45g, apresentou-se coerente com o 

esperado, % Valor Experimental (Calculado): C 55,6 (55,0) ; H 2,7 (2,6) ; N 26,7 

(27,5). A análise de TOF-MS apresentou pico de fragmentação numa relação m/z+ 575,2 

[~], consistente com um composto de fórmula molecular C28H12N12Co. 

3.2- Síntese das M-tetra(piridil)porfirazinas polimetaladas (M= Zn e 
Cu) - MTPyPzRu 

O complexo [cis-Ru(bipy)2Clz] foi sintetizado seguindo o método descrito por 

Sullivan. 167 A cobre-3,4-tetra-piridilporfirazina pode ser obtida de maneira semelhante à 

síntese do Co-TPyPz. Porém, foi utilizada o composto Cu-TPyPz comercializado pela 

Aldrich, cuja análise TOF-MS apresentou pico de fragmentação numa relação m/z+ 580,2 

[M+], consistente com um composto de fórmula molecular C28H12N12Cu. 
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tetra(piridil)porfirazina - CuTPyPz{Ru(bipy)2Cl}4(TFMS)4. 
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A síntese desse complexo tetrarrutenado de cobre-porfirazina segue rota sintética 

semelhante à sua correspondente espécie base-livre, inicialmente desenvolvida no 

mestrado, utilizando o trifluoroetanol como único solvente ideal para essa síntese, não 

coordenante e nem muito ácido. 

Uma característica comum nas porfirazinas é sua baixa solubilidade em solventes 

convencionais como álcoois, DMF, DMSO, acetonitrila, diclorometano, acetona; 

dificultando dispendiosamente a sua polimetalação, e sendo uma constante a busca por 

novas metodologias sintéticas. 

A espécie supramolecular de CuTPyPzRu foi preparada pelo refluxo de 100 mg 

(0,172 mmol) de CuTPyPz e 372,2 mg (ou 0,741 mmol) de [cis-Ru(bipy)2Ch] em 

trifluoroetanol, por 6h sob uma atmosfera de argônio. A proporção entre os regentes é de 

1 :4,3, respectivamente. Eliminou-se todo o solvente por rotoevaporação, redissolveu-se o 

produto em metanol e procedeu-se o refluxo por mais 3 h. Filtrou-se a mistura para reter 

a cobre porfirazina que não reagiu. 

Novamente, foi eliminado o solvente do filtrado e este foi dissolvido num volume 

mínimo de DMF. O composto foi precipitado através de sua lenta adição numa solução 

saturada de LiCl em acetona. Procedeu-se a separação por filtração, e o sólido obtido foi 

lavado com acetona, eliminando-se o excesso de [cis-Ru(bipy)2Ch]. À seguir, o sólido foi 

dissolvido em volume mínimo de metanol com uma quantidade suficiente de 

trifluorometanossulfonato de lítio (LiTFMS) para saturar a solução metanólica. Em 

seguida, adicionou-se lentamente água deionizada até a formação de precipitado. As 

impurezas solúveis em água, como o [Ru(bipy)3]
2

\ tomavam o sobrenadante alaranjado. 

Procedeu-se a uma nova filtração e o sólido obtido foi lavado com pequenas porções de 

solução aquosa diluída de LiTFMS. O excesso do sal foi eliminado por lavagem com éter 

dietílico. 

Além da purificação por troca de contra-íons, provocando a precipitação do 

composto desejado, realizaram-se ensaios cromatográficos em coluna de alumina neutra, 



43 

devidamente condicionada com diclorornetano. Dissolveu-se 

CuTPyPz{Ru(bipy)2Cl}4(TFMS)4 em volume mínimo de metanol e a amostra foi 

aplicada na coluna cromatográfica. Utilizou-se como eluente inicial, o diclorometano. 

Quando não mais ocorria a separação entre as fases , trocou-se o eluente para acetona. A 

polaridade do solvente foi controlada através da adição de etanol, para que a separação 

das frações fosse eficiente. Recolheu-se a fração correspondente ao complexo 

polirnetalado e eliminou-se o solvente por rotoevaporação. O sólido obtido foi dissolvido 

em um volume mínimo de metanol e adicionou-se LiTFMS. Seguiu-se a adição de água 

deionizada formando precipitados. Procedeu-se urna filtração e o sólido obtido foi 

lavado com pequenas porções de solução aquosa diluída de LiTFMS. O excesso do sal 

foi eliminado por lavagem com éter dietílico. Finalmente, o sólido foi seco num 

dessecador à vácuo por 24 h. O rendimento foi de aproximadamente 70%. O resultado da 

análise elementar do composto CuTPyPz{Ru(bipy)2Cl}4(TFMS)4, cuja fórmula é 

C112H16N2sRU4F12S4Ü12Cl4Cu.5H2O com massa molecular de 3061,95, apresentou-se 

coerente com o esperado,.% Valor Experimental (Calculado): C 43,6 (43,9); H 2,9 (2,8); 

N 12,9 (12,8). A análise de TOF-MS apresentou pico de fragmentação numa relação rn/z+ 

593,9 [M4+/4], consistente com um composto de fórmula molecular C108H76N28Cl4Rll4Cu, 

sem os quatro contra-íons (CF3SO3
1-). A fragmentação secundária do TOF-MS/MS 

apresentou um pico numa relação rn/z+ 448,l~], referente ao fragmento 

[Rurr(bipy)2Cl( 

3.2.2 - Síntese do complexo tetrarrutenado da Zn
tetra(piridil)porfirazina - ZnTPyPz{Ru(bipy)2Cl}4(TFMS)4• 

A zinco-tetrapiridilporfirazina é uma das espécies mais insolúveis das metalo

ftalocianinas, por não serem solúveis em solventes convencionais como DMF, acetona, 

acetonitrila, DMSO, etanol, metanol, inclusive trifuoroetanol. Foi necessária uma 

modificação na estratégia de síntese. Dissolveu-se a [Ru(bipy)2Ch] (349,9 mg ou 0,697 

mrnol) em trifluoetanol (50 crn-3
) deixando sob refluxo, em atmosfera inerte de argônio. 
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E, sobre a solução adicionou-se lentamente a quente, uma solução concentrada de 

porfirazina de zinco (100 mg ou 0,162 mmol) em ácido acético glacial (60 cm-3), 

permanecendo o refluxo por 4 hs. A proporção entre os reagentes foi de 4,3:1, 

respectivamente. Eliminou-se todo o solvente, redissolveu-se o produto em metanol, e 

procedeu-se ao refluxo por mais 3h. Filtrou-se a mistura, para reter a zinco porfirazina 

que não reagiu. 

O processo de purificação foi feito conforme o descrito na preparação do 

complexo CuTPyPz{Ru(bipy)2Cl}4(TFMS)4. O rendimento foi de aproximadamente 

70%. O resultado de análise elementar do composto ZnTPyPz{Ru(bipy)2Cl}4(TFMS)4, 

cuja fórmula é C112H16N28Rll4ZnF 12S40 12Ck14H20 com massa molecular igual a 

3225,9, apresentou-se coerente com o esperado, .% Valor Experimental (Calculado): C 

41,2 (41,7); H 3,3 (3,3); N 12,1 (12,2). A análise de TOF-MS apresentou pico de 

fragmentação numa relação m/z + 594,4 [M4+/4], consistente com um composto de 

fórmula molecular C1osH16N2sCl~ll4Zn, sem os quatro contra-íons (CF3SO/). A 

fragmentação secundária do TOF-MS/MS apresentou um pico numa relação m/z+ 

448,1[~], referente ao fragmento [Run(bipy)2Cl( 
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4 - Espectroscopia eletrônica 

4.1- Espectroscopia Eletrônica da Zinco-tetra(piridil)porfirazina -
ZnTPyPz 
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As atribuições dos espectros de absorção seguem o modelo de Gouterman para 

metalo-ftalocianinas de simetria D4h, A identificação das posições relativas das bandas foi 

denominada de maneira qualitativa segundo a nomenclatura descrita por Platt. Os 

espectros registrados foram tirados em certas condições de concentração e pH, a fim de 

evitar a associação onipresente na maioria das metalo-ftalocianinas não substituídas. 

O espectro eletrônico da Figura 17 correspondente a zinco porfirazina (ZnTPyPz) 

apresenta bandas de absorção com máximos em 280, 310, 350, 390, 615 e 676 nm. As 

transições (n,n*) em 280 e 310 nm podem ser atribuídas como bandas L e N, e a banda 

larga em 350 a 390 nm é denominada como Soret ou B (B2 e B1, respectivamente). As 

demais bandas são atribuídas respectivamente a componente vibrônica Q(0,l) e a banda 

Q(0,0). A composição de bandas na região de 600-700 nm confere a coloração azul ao 

composto em solução ou no estado sólido. 
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Figura 17 - Espectro eletrônico da ZnTPyPz de concentração 1,34 x 10-5 mor1.dm-3, em 
solução de HCI diluído 1 mor1.dm-3

• 

4.2 - Espectro Eletrônico do complexo Zinco-Tetra(piridil)porfirazina 
tetrarrutenada -ZnTPyPzTRu 

4.2.1- Espectro Eletrônico da H2TPyPzTRu 

O espectro eletrônico das Zn-TPyPz modificada com [Ru(bipy)2Clt é análogo ao 

derivado da tetra(3,4-piridil)porfirazina base-livre tetrarrutenada 

H2TPyPz[Ru(bipy)2Cl]4(TFMS)4 (ou H2TPyPzTRu), e pode ser analisado supondo-se que 

possui dois cromóforos independentes. 

Um espectro eletrônico típico de espécies H2 TPyPzTRu, em etanol pode ser visto 

na figura 18. O espectro deconvoluído baseado em funções gaussianas, exibiu bandas da 

porfirazina em 380 (B1), 406(B2, log E = 4,89), 594 (Qy 0_1), 638 (Qx o-1, log E = 4,65), 

677(Qy 0-0) e 708 nm (Qx 0-0, log E = 5,12). As bandas remanescentes em 294 (log E = 

5,32), 344, 436 e 498 (log E= 4,61) nm foram atribuídas às transições da bipy (pn• pn•) 

e às transições MLCT Run (dn)• bipy (pn2*), Run (dn)• py (pn*) e Run (dn)• bipy 

(p1t1 *), respectivamente. A banda em 436 nm tem sido observada em análogos de 
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complexos tetrarrutenados TRPyP, e atribuída à transferência de carga metal-ligante do 

grupo periférico de rutênio ao ligante-ponte piridina baseada em medidas de Raman 

ressonante. 42 Uma atribuição similar pode ser proposta para o complexo H2 TPyPzTRu. 
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Figura 18- Espectro eletrônico (deconvoluído) do complexo H2TPyPzTRu em solução de 
etanol, de concentração 2,6 xl0-6 mol.dm -3• 

4.2.2- Espectro Eletrônico da Zn-TPyPzTRu 

O espectro uv-v1s do complexo ZnTPyPz[Ru(bipy)2Cl]4(TFMS)4 (ou 

ZnTPyPzTRu), apresenta bandas de absorção máximas em 293, 328, 364, 393, 435, 495, 

580, 620 e 704 nrn, em etanol (figura 19). As bandas em 293, 328 e 495 nrn são 

características do grupo [Ru(bipy)2Cl(TPyPz)]\ sendo atribuídas à transição interna 

7t• 7t • das bipiridinas, e às transições de transferência de carga metal-ligante (MLCT) 

RuII • bipy ( d1t• p1t2 *) e ( d1t• p1t1 *), por analogia com a atribuição do espectro eletrônico 

da [Ru(bipy)3]
2
+. 168 As demais bandas em 364, 393, 435, 620 e 704 nrn correspondem 

respectivamente às bandas Soret (B2 e B1) da porfirazina, à MLCT RuII • TPyPz ( dn • 

p1t \ e às bandas Q( O, 1) e Q( O, O) da zinco-porfirazina. 
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Figura 19 -Espectro eletrônico da ZnTPyPz[Ru(bipy)2Cl]4(TFMS)4 de concentração 4,68 
xl0-6 M em etanol. 

Observando as posições relativas entre as bandas Q da espécie polinuclear 

ZnTPyPzTRu e seu precusor identificadas na tabela 1, nota-se que está deslocada (de 676 

para 704 nm) batocromicamente em relação ao último (ZnTPyPz). Isto pode ser um 

indicativo da coordenação dos grupos periféricos de [Ru(bipy)2Clt aos nitrogênios do 

anel da porfirazina, por efeito de retro-doação dos orbitais dn dos rutênios periféricos, 

aumentando a densidade eletrônica do anel. Assim, diminuindo a diferença de energia 

entre o HOMO e LUMO da porfirazina por aumentar a deslocalização eletrônica do 

sistema 7t estendido do anel porfirazínico. Este mesmo efeito será observado ao tratar-se 

da propriedade redox da porfirazina polimetalada. 
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Tabela 1: Posição das bandas de absorção (log &) no espectro eletrônico das porfirazinas 
precursoraZnTPyPz em (a) BCI diluído ; (b) das porfirazinas supermoleculares 
ZnTPyPz[Ru(bipy):zCl]4(TFMS)4 em etanol 

Composto • MLCT1 MLCT2 MLCT3 Soret Q(0,1) Q(O,O) 1t• 1t 

(B1 e B2) 

ZnTPyPzª - - - - 350(4,3) 615(4,4) 676(4,8) 

390(4,5) 

ZnTPyPzTRub 293(5,3) 328(4,7) 435(4,2) 495(4,5) 364(4,6) 620(4,4) 704(5,0) 

393(4,7) 

Nota: A banda Soret é composta por transições 1t• n• denominadas de B1 e B2, respectivamente; 

MLCT1 e MLCT3 = transições de transferência de carga metal-ligante Ru11• bipy (d1t• p1t2*) e (d1t• p1t/), 

respectivamente; MLCT 2 = transições de transferência de carga metal-ligante Ruu • TPyPz ( d1t • p1t *) 
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5- Comportamento Eletroquímico da Zinco-tetra(piridil)porfirazina 
Tetrarrutenada-Zn TPvPzTRu 
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No intuito de tomar mais clara a compreensão do comportamento 

eletroquímico da espécie metalada centralmente com zinco, serão apresentados alguns 

dados relativos à espécie base-livre, estudada no mestrado, que basicamente tratou da 

síntese e caracterização dessa espécie, como protótipo para o desenvolvimento da 

química supramolecular das tetra(piridil)porfirazinas.169 É importante destacar o aspecto 

redox diferenciado das espécies, para entender o que ocorre quando fazem parte da 

inteface eletrodo/solução, tema que será abordado nos capítulos 7 e 8. Foi utilizado a 

simbologia TPyPz(-2) ou Pz(-2) representando a espécie neutra da porfirazina em 

semelhança às ftalocianinas neutras MPc(-2), em que M = 2H\ Mg2+, zn+2
, Cuz+, Fe2+ 

como exemplos. 

5.2 - Comportamento Eletroquímico da tetra(piridil)porfirazina base
livre Tetrarrutenada-H2 TPyPzTRu 

Na voltametria cíclica envolvendo o complexo H2 TPyPzTRu, observou-se quatro 

processos redox na faixa de potencial de -1,6 a 1,2 V, como mostrado na figura 20. 

Iniciando-se a 0,5V e varrendo o potencial para o lado positivo, uma onda reversível 

aparece a 0,94V (vs EPH). Essa onda é muito similar (por volta de 0,92 V) àquela 

previamente relatada39,46, 170 em espécies de porfirinas tetrarrutenadas correlatas, e que 

foram descritas como sendo referentes ao par [Ru(III/II)]. Porém, conforme medidas de 

espectroeletroquírnica realizadas em paralelo para esse complexo, observa-se um 

processo eletroquímico anterior e que se sobrepõe nesse potencial envolvido. 
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Em concordância com os voltamogramas, nenhuma mudança espectral foi 

observada na faixa de ---0,30 a 0,50 V . Quando foi aplicado a 0,9 V as bandas de 

absorção características da bipiridina-rutênio em 294 e 498 nm permaneceram quase 

inalteradas, enquanto que a intensidade das bandas Soret e Q diminuíram 

consideravelmente, como mostrado na figura 21(A). Este comportamento diverge do 

previamente observado para a oxidação dos complexos periféricos a rutênio(III), e é mais 

propriamente consistente com a oxidação da porfirazina componente. 171 Infelizmente, as 

espécies oxidadas de porfirazina não são suficientemente estáveis para persistirem em 

solução, durante sucessivas medidas de espectroeletroquímica com aumento gradativo de 

potenciais. Com o intuito de minimizar esses problemas, as soluções de trabalho foram 

renovadas e o potencial foi gradualmente aumentado de 0,50 a 1,30 V. Dessa maneira, a 

oxidação do anel porfirazínico foi acelerada, e a reação de oxidação do complexo 

bipiridina-rutênio 17o, 172 foi detectada a partir da diminuição das bandas MLCT e bipy 

(n-n•) em 498 e 294 nm, respectivamente (Figura 21(B)). Assim, de acordo com os 

resultados espectroeletroquímicos, a onda voltamétrica a 0,94 V é considerada, ao 

contrário do que se pensava inicialmente, como constituída de processos redox TPyPz-21
-
1 

e Ru(III/II), envolvendo um total de cinco elétrons. 

O comportamento espectroeletroquímico na região negativa, consiste de dois 

pares de ondas reversíveis com E112 = -0,63V, -0,99 V, seguido de uma intensa onda 

irreversível de por volta de -1,5 V (Figura 20). As ondas em -0,63 e -0,99 V, exibem 1/5 

da intensidade da onda de porfirazina-21
-
1 e Ru(III/II). As medidas de 

espectroeletroquímica podem ser vistas nas figuras 21(C)-(D). Pela aplicação de -0,88V, 

um potencial bem depois da primeira onda de redução, as intensidades da banda Soret e 

Q diminuem sistematicamente (Figura 21(C)), enquanto que as transições MLCT e a bipy 

(p1t-p1t •) em 498 e 294 nm, respectivamente, permanecem praticamente inalteradas, 

indicando que a onda em ---0,63 V é devida à redução do anel porfirazínico. As bandas em 

486, 600, 800 e 900 nm estão associadas às transições internas da porfirazina ânion 

radical.173 -177 Os produtos gerados em potenciais mais negativos podem ser detectados 

como espécies transientes, devido à sua baixa estabilidade. A solução foi renovada após 

cada etapa de medidas. Desta maneira, foi possível observar que a-1,20 V, as bandas da 

porfirazina radical na faixa de 600-800 e 300-500 nm diminuem consideravelmente 
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enquanto que a banda da bipy (pn-pn*) foi pouco afetada (Figura 21(D)). Estas 

observações são coerentes com segunda redução do anel da porfirazina, 175-177 associado 

à onda voltamétrica em -0,99 V. Finalmente, a redução do complexo em -1,70 V, ocorre 

uma pronunciada diminuição da intensidade da banda da bipy (p1t-p1t •) em 294 nm 

(Figura 21(D)), de acordo com a redução de ligantes bipiridínicos em complexos 

polipiridínicos.12,170, 175,178-180 

-1.6 -1.2 

TPyPz(-2)/(-3) 
TPyPz(-3)/(-4) 

-0.8 -0.4 -O.O 
EvsSHE 

0.4 0.8 

200 
100 
50mV/s 

1.2 

Figura 20 - Voltamograma cíclico do complexo H2TPyPzTRu (2,5 x 10-3 mol.dm-3) em DMF, 
perclorato de tetra-etilamônio(TEAC1O4)=0,1 mol.dm-3, velocidades de varredura de 50, 100 
e 200 mv.s-1. 
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Figura 21 - Mudanças espectroscópicas em função do potencial aplicado registradas para o 
complexo H2TPyPzTRu (0,1 x 10·3 mol.dm-3) em DMF, TEACIO4 = 0,1 mol.dm-3, inicinando 
em 0,5 V, mostrando em (A) a oxidação inicial no centro da porfirazina em 0,9 V; (B) a 
sucessiva oxidação do componente do rutênio em 1,30 V; (C) a primeira redução da 
porfirazina em -0,88 V; (D) a segunda em -1,20 V e a redução da bipiridina em -1,7 V. 

5.2.1 - Voltametria Cíclica da ZnTPyPzTRu 

Na voltametria cíclica do complexo ZnTPyPzTRu, observou-se quatro processos 

redox de maneira similar ao que ocorre com a base-livre, na faixa de potencial de - 1,6 a 

1,2V, como mostrada na figura 22. Iniciando-se a 0,5V e varrendo o potencial para o lado 

positivo, uma onda reversível aparece a 0,98V (vs EPH), sendo referente ao par 

[Ru(ITI/11)]. Porém, através da espectroeletroquímica desse complexo, notaremos que não 

se observa a oxidação antecedente do anel envolvida nesta região de potencial positivo, 

como ocorre no caso da H2TPyPzTRu. Veremos que este processo envolverá apenas a 

oxidação dos complexos de rutênio, acompanhada da presença de associação em solução, 
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característico nas espécies metaladas MTPyPzTRu. Em geral, as atribuições seguem o 

que foi visto para o complexo H2 TPyPzTRu. 

Na região de potencial negativo, observou-se a existência de dois pares de ondas 

quase-reversíveis em -0,21 V e -0,60 V (lpa = Ipc, Ip a v112
), e um pico catódico a 

aproximadamente -1,3 7 V. Pode-se atribuir aos dois pares de ondas, à primeira e à 

segunda reduções do anel porfirazínico, e ao último, à redução da bipiridina. 
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Figura 22 - Voltamogramas cíclicos do complexo ZnTPyPzTRu (1,53 x 10·3 mol.dm-3) em 
DMF, perclorato de tetraetilamônio(TEACIO4)=0,1 mol.dm·3, velocidades de varredura de 
20, 50,100 e 200 mV.s·1• 

Nos voltamogramas de pulso diferencial (DPV) da figura 23, calculando-se a 

relação de integral de área entre os picos de potenciais com E 112 = 0,98 V e -0,21 , obtém

se um valor de aproximadamente quatro vezes entre si (picos A e B). Podemos supor que 

em potenciais positivos, o processo deve envolver quatro elétrons na oxidação dos íons 

rutênio(II), enquanto que em potenciais negativos são monoeletrônicos, como esperado 

para a reduções do anel porfirazínico nas ondas B e C do DPV da figura 23 . 
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Figura 23 - Voltametria cíclica (linha cheia) e de pulso diferecial (em negrito e tracejado) de 
uma solução 1,53 x 10·3mol.dm-3 do complexo ZnTPyPz(Ru(bipy)iC1]4(TFMS)4 em DMF. 
utilizando como eletrólito suporte TEACIO4 0,1 mol.dm·3, varredura em sentido anódico do 
DPV, velocidade de varredura de 20 mV/s. 

Um aspecto bastante interessante da interação eletrônica significativa entre os 

sítios periféricos de rutênio e o anel da porfirazina, é observado no deslocamento do 

potencial redox dos complexos de rutênio para valores mais positivos do que esse ligante 

livre em solução ([Ru(bipy)2Ch], 0,54 V vs. EPH), e também nota-se um deslocamento 

de potenciais relativos ao anel da porfirazina (ZnTPyPzTRu, -0,21 V vs. EPH) para 

valores mais negativos do que as das metiladas, N,N',N",N" '

tetrameti/tetra(piridil)porfirazina (ZnTmTPyPz, primeira redução a 0,05V vs EPH)181 . A 

coordenação da piridina do anel da porfirazina ( caráter ácido de Lewis mais forte), um 

ligante mais n-receptor do que o cloreto, promove a estabilização do orbital d1t do metal 

do cromóforo [Ru(bipy)2] , dificultando a sua oxidação, 168 levando a um potencial de 

oxidação do íon rutênio(II) para um valor mais positivo. Este cromóforo, por sua vez, 

aumenta a densidade eletrônica do anel por retro-doação, dificultando a redução do anel, 
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ou por outro lado, facilitando sua oxidação. Isto é consistente com o que foi observado 

para a espécie supramolecular da base-livre H2 TPyPzTRu (ver tabela 2). 

Tabela 2: Potenciais redox da porfirazina precursora H2TPyPz base-livre e as 
supermoléculas MTPyPTRu (M= 2H e Zn), em (a) TFE e (b) DMF (V vs EPH), obtidos por 
voltametria cíclica; (e) e por espectroeletroquímica; (d) dados da referência da dissertação 
de mestrado.161 

Composto Ru1W11 pz-1,-:i Pz_z, _ _, pz-Jt-4 bipyU/-1 

H2TPyPzª,c 1,50 VCI -0,15 V" -O 40 Vª - ' -

H2 TPyPzTRub 0,94 V ~0,80V c -0,63 V -0,99 V -1 ,5 V 

ZnTPyPzTRub 0,98V - -0,21 V -0,60 V -1,37 V 

5.2.2 - Espectroeletroquímica da ZnTPyPzTRu 

A espectroeletroquímica na região mostrada na figura 24 exibiu, de 0,5 a 1,15 V, 

o decréscimo da intensidade das bandas de absorção dos rutênios periféricos em 295 e 

496 nm, concomitantemente com a diminuição das bandas Soret e Q em 378 e 714 nm, e 

o surgimento de uma banda intensa em 688 nm. Essas mudanças espectrais são 

consitentes com a oxidação dos íons Ru(II)/Ru(III), como foi visto anteriormente para o 

complexo base-livre. Paralelamente, a diminuição da banda Soret e o aparecimento e 

intensificação da banda Q em 688 nm, são características comuns nas espécies de metalo

porfirazinas polimetaladas. Isto é um indicativo da coordenação do metal central por uma 

molécula de água, e/ou a repulsão entre as espécies oxidadas com o aumento da carga 

global. Este fato está de acordo com o modelo de acoplamento exciton citado na parte 

introdutória da tese, onde provavelmente os dipolos de transição são de anéis não 

cofaciais, mas apresentam-se deslocados em planos paralelos. 
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Outro aspecto a se notar é que no processo de oxidação não aparece wna banda 

intensa e larga na região de 800-1000 nm, característica de uma porfirazina cátion 

radical. Isso indica que a varredura de potencial nessa região, em sentido positivo, a 

oxidação que ocorre no rutênio, afeta somente o fenômeno de associação-n em solução, e 

não há wn envolvimento com wn processo redox anterior do anel da porfirazina, como 

constatado para a espécie supramolecular da base-livre, H2 TPyPzTRu. 
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Figura 24 - Mudanças espectroscópicas em função do potencial aplicado registradas para o 
complexo ZnTPyPzTRu (0,1 x 10-J mol.dm-3

) em DMF, TEAC1O4 =0,1 mol.dm-3
, de 0,5 V a 

1,15 V, mostrando a oxidação do componente de rutênio e o fenômeno de dissociação-n do 
dímero. 

Na região negativa (ver figura 25, no destaque), ao se variar o potencial de 0,50 a 

-0,45 V, a banda interna n• n• da bipiridina do ligante [Ru(bipy)2Cl]1+ em 295 nm 

manteve-se inalterada, enquanto que as bandas características da porfirazina (375 e 714 

nm) se tornaram menos intensas, com o surgimento de novas bandas cararacterísticas do 

ânion radical [Pz (-3)] em 468, 546, 800-1000 nm. Essas bandas são caracterizadas como 

transições referentes ao envelope de Bandas Bi/B2 (300-500 nm), pn•• pn\500-700 nm), 
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e Q (700-1000 nm). Essa atribuição é relativa ao processo da primeira redução do anel 

porfuazínico. 173-17 5 

0,6 

~ ·-~ 0,4 
<~ 
.e 
i.. 
o 
~ .e 

-< 0,2 

bipy 1t-1t . 
Pz(-2 )/Pz(-3) 

Comprimento de onda/ nm 

Figura 25 - Mudanças espectroscópicas em função do potencial aplicado registradas para o 
complexo ZnTPyPzTRu (0,1 x 10-J mol.dm-3) em DMF, TEACIO4 =0,1 mol.dm-3,.de 0,50 V a 
-0,45 V mostrando a formação da porfirazina ânion radical . 

Na figura 26, essas novas bandas referentes ao ânion radical diminuem de 

intensidade quando o complexo foi reduzido ao aplicar-se potenciais variando de -0,50 a 

- 0,80 V. Paralelamente, aparecem outras bandas em 573, 701 e 925 nm, decorrente da 

formação da porfirazina diânion radical [Pz (-4)]. Esse processo foi atribuído à segunda 

redução do anel porfirazínico, não à redução das bipiridinas, pois suas transições internas 

n• n • mantiveram-se inalteradas. 
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Figura 26 - Mudanças espectroscópicas em função do potencial aplicado registradas para o 
complexo ZnTPyPzTRu (0,1 x 10-3 mol.dm-3

) em DMF, TEACIO4 =0,l mol.dm-3, de -0,50 V 
e -0,80 V mostrando a formação da porfirazina diânion radical e o desaparecimento da 
monoânion. 

Na última etapa de redução do complexo ZnTPyPzTRu, na faixa de potencial 

aplicado de -0,80 e -1 ,375 V, observou-se uma diminuição significativa da intensidade 

da banda n• n• das bipiridinas em 295 nm. Concomitantemente, ocorreu o aparecimento 

de novas bandas em 368, 500-650 e 890 nm, referentes à formação da ânion bipiridina 

radical [(bipyr1J. A esse processo foi atribuído a redução das bipiridinas do complexos 

periféricos de rutênio(II), visto no voltamograma em destaque na figura 27. 
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Figura 27 - Mudanças espectroscópicas em função do potencial aplicado registradas para o 
complexo ZnTPyPzTRu (0,1 x 10·3 mol.dm-3) em DMF, TEAClO4 =0,1 mol.dm·3, de -0,80 V 
e -1,375 V mostrando a formação da bipiridina ânion radical. 
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CAPÍTUL06 

6-Propriedades Foto(ísicas e Fotoquímicas do complexo ZnTPvPzTRu 
em comparação com a H6TPvPzTRu 

6.1- Aspectos fotofísicos e fotoquímicos da H2 TPyPzTRu 

Com o intuito de investigar o efeito do acoplamento eletrônico entre o núcleo 

central e os grupos periféricos, sobre as propriedades das porfirinas supramoleculares, 

foram investigadas as propriedades espectroscópicas, eletroquímicas e fotofísicas da 

tetra(3,4-piridil)porfirazina coordenada a quatro grupos [Ru(bipy)2Cl]\ H2 TPyPzTRu 

(figura 16). Nesse macrociclo,47,l82-l84 os grupos piridil são parte integrante do anel 

porfirazínico, formando um sistema n estendido. Assim, o acoplamento eletrônico entre 

os complexos de rutênio periféricos e o anel deve ser bem superior ao encontrado nas 

porfirinas polirutenadas, M-TRPyP. Neste capítulo, vamos explorar o aspectos fotofisicos 

e fotoquímicos dessas espécies supramoleculares derivadas da porfirazina de zinco e 

base-livre. 

Inicialmente, são mostrados (figura 28) o espectro de absorção, bem como os 

espectros de emissão e de excitação do complexo H2 TPyPzTRu, em etanol a 298 K. 

O espectro de absorção é similar à soma dos espectros dos dois componentes 

isolados. As bandas características da porfirazina foram observadas em 380 (B1), 406 

(B2), 594 (Qy 1-0), 638 (Qx 1-0), 677 (Qy 0-0) e 708 nm (Qx o-o). As demais bandas, em 294, 

344, 436 e 498 nm foram atribuídas, respectivamente, às transições bipy(pn• pn\ 

Ruu(dn)• bipy(pn/), Run(dn)• py(pn*) e Ruu(dn)• bipy(pn1•). Provavelmente, a 

transição de transferência de carga Ruu( dn )• py(pn *) deve provocar a injeção de um 

elétron diretamente no anel da porfirazina, facilitando os processos de transferência de 

elétrons ou de energia pelo mecanismo de Dexter. 7,185 Uma transferência de carga 

similar foi observada no Zn-TRPyP _ 170 
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No espectro de fluorescência foi observada uma única banda de emissão, em 

720 nm (rendimento quântico de fluorescência, ~fl = 6x10-5
), tanto a 298K quanto a 77K 

(figuras 28 e 29), consistente com um estado emissor localizado na porfirazina, pois, 

qualquer que seja a banda de excitação da supermolécula, todas elas decaem para esse 

estado. Por outro lado, o espectro de excitação ( detalhe da figura 29) reproduz o espectro 

eletrônico em todas as regiões, inclusive nas bandas MLCT' s dos complexos de rutênio 

periféricos, evidenciando um eficiente processo de transferência de energia (efeito 

antena), decorrente do maior grau de acoplamento eletrônico entre os sítios periféricos e 

central. Além disso, observa-se uma maior contribuição das bandas MLCT's (450 a 

550 nm) no espectro de excitação, devido a menor contribuição dos processos de 

relaxação térmica em vidro de etanol, à 77 K (figura 29). 

A banda Q correspondente ao estado emissor da porfirazina supramolecular, 

encontra-se deslocada cerca de 40 nm da banda de emissão da porfirazina base-livre 

precursora, H2 TPyPz. Mas esta banda, no precursor, não pode ser facilmente observada 

devido à sua forte tendência de se associar, 47 mesmo em concentrações muito baixas. 

Logo, a energia do estado singlete S1 do H2 TPyPzTRu está um pouco abaixo do estado 

triplete MLCT do complexo de [Ru(bipy)2Cl(py)t, pois este emite168 em 660 nm em 

vidro de metanol/etanol. Dada a disposição favorável dos níveis de energia, espera-se que 

ocorra a transferência de energia dos complexos periféricos para a porfirazina. De fato, o 

espectro de excitação (figuras 28 e 29) reproduz perfeitamente o espectro de absorção na 

região da banda MLCT dos complexos periféricos de rutênio (~500 nm). 
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Figura 28 - Espectros de absorção, emissão e excitação de uma solução 5,1 x 10-6 mol.dm-3 do 
complexo base-livre H2TPyPzTRu, em etanol a 298 K. 
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Figura 29 - Espectros de emissão excitando-se nas várias transições na região do uv-visível, e 
espectro de excitação correspodente (no detalhe), repare na intensificação da banda larga 
das MLCT's intensificadas, mostrando o e feito antena, de uma solução 5,1 x 10-6 mol.dm-3 

do complexo base-livre H2 TPyPzTRu, em etanol a 77 K.. 
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A diferença de energia entre o estado doador (grupos periféricos) e o receptor 

(porfirazina), contudo, é cerca de 1260 cm-1
, e se encontra dentro da faixa das energias 

vibracionais. Por isso, foi realizado um estudo explorando o efeito de solvente nos grupos 

periféricos para se tentar inverter a posição relativa dos níveis. Assim, em solução de 

DMF, foi observado um decaimento de 50 vezes na eficiência de emissão da 

supermolécula (figura 30). Essa diminuição drástica no rendimento quântico de emissão 

em função do solvente não pode ser explicada somente por efeitos de solvente, já que em 

água observa-se o fenômeno de agregação das espécies, atribuída pelo alargamento de 

todas as bandas do espectro da figura 31 . Porém, considerando o DMF como um grupo 

aceptor de elétrons que interage com o ligante cloro do grupo periférico, seu efeito de 

remoção eletrônica é menor que a do solvente etanol (aceptor number maior). Assim, 

estabiliza menos os níveis dn do metal, gerando um deslocamento para o vermelho das 

bandas MLCT do cromóforo [Ru(bipy)2] , como mostrado na figura 31. Isto, é consistente 

com a supressão da fluorescência por transferência de energia, devido a proximidade do 

estado excitado triplete dos complexos de rutênio com o estado S1 da porfirazina. Desta 

forma, foi construído (figura 32) um diagrama de Jablonski qualitativo, com as principais 

transições na região do uv-visível, onde as duplas setas indicam estados excitados que 

podem inverter a sua posição relativa, o que explica a supressão da fluorescência pelo 

mecanismo de Dexter, referente a estados com diferentes multiplicidades de spin. 
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Figura 30 - Espectros de emissão da espécie H2TPyPzTRu em DMF e etanol, à temperatura 
ambiente, mostrando a supressão da fluorescência com a mudança de solvente. 
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Figura 31- Espectros eletrônicos da espécie H2TPyPzTRu ( 3,9 µM) em etanol, DMF e água, 
mostrando efeito de solvente e de associação nessa supermolécula. 
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Figura 32 - Diagrama Qualitativo de Jablonski dos estados excitados singletes e tripletes da 
espécie H2TPyPzTRu, onde as setas tracejadas correspondem a conversões interssitemas, as 
setas cheias a decaimentos radiativos, as setas em zigue-zague a decaimentos não-radiativos 
(conversão interna), e finalmente as duplas setas mostram a proximidade desses estados 
envolvidos (quase termicamente equilibrados), que podem sofrer inversão na ordem relativa 
de energia, suprimindo o estado emissor Q (singlete). 

Baseado nas medidas de flash-photolysis, foi possível caracterizar o estado 

excitado (triplete) de mais baixa energia do complexo H2TPyPzTRu a partir do espectro 

de absorção diferencial (soma), como mostrado na figura 33. Os decaimentos das bandas 

na região de 350-420 (Soret) e de 605-750 nm (Q), são consistentes com o estado triplete 

T1 da porfirazina,74,133,154,186 com um perfil semelhante à porfirazina reduzida na forma 

de radical, mostrada na espectroeletroquímica na região correspondente a primeira 

redução do anel porfirazínico (figura 21C). 
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Figura 33 - Espectros de absorção, Mbsorção e diferencial (soma) de uma solução 2,6 µM 
do complexo H2TPyPzTRu em acetonitrila, caracterizando o estado T1 da porfirazina. 

Apesar do estado singlete da porfirazina ser insensível à presença de 0 2 

dissolvido, o tempo de vida do estado triplete (tT = 5,9 µs) diminui significativamente na 

presença dessa molécula (figura 34). Isso é indicativo que está atuando como supressor 

desse estado. Além disso, os estudos realizados, acompanhando-se o decaimento da 

fosforescência do oxigênio singlete, sugerem que a supressão ocorre pelo mecanismo de 

transferência de energia para o 0 2. 

A constante de supressão da espécie no estado excitado pelo oxigênio pôde ser 

determinado pela equação de Stem-Volmer, 

1/ 't - lho = ksup [02] ( eq. 2) 

onde, ksup = constante da velocidade de supressão, t o = tempo de vida na ausência 

do supressor e 't = tempo de vida na presença de supressor. O valor de ksup foi obtido do 

coeficiente angular do gráfico (1/ -r - lho) em função de [02] da supermolécula. Desta 

maneira, foi obtida uma constante de velocidade de supressão de primeira ordem de 1,9 x 

109 mol.dm-3.s-1
. Este resultado é similar ao encontrado na formação de oxigênio singlete 
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pela tetrafenilporfirina (TPP), um típico sensibilizador para o processo de transferência 

de energia. 3 7 
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Figura 34 - Gráficos cinéticos ilustrando o decaimento do estado triplete da da 
H2 TPyPzTRu, e comportamento de supressão de primeira ordem em função da 
concentração do oxigênio molecular, em solução de acetonitrila, T=298 K. 
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O perfil de decaimento da luminescência monitorado a 1270 nm, depois do laser 

pulsado de excitação (figura 35) da espécie supramolecular na presença de oxigênio, leva 

a um tempo de vida de 82 µs ( oxigênio singlete) em acetonitrila. Este resultado é análogo 

ao obtido utilizando a TPP como padrão, confirmando que a supressão do estado T 1 da 

porfirazina pelo oxigênio molecular procede via mecanismo de transferência de energia e 

envolve a formação de 10 2. Logo, a supermolécula H2 TPyPzTRu apresenta grande 

potencialidade como sensibilizador em terapia fotodinâmica (TFD), pois além de 

sensibilizar a produção de oxigênio singlete apresenta forte absorção na região de 708 

nm, exatamente na faixa espectral em que os tecidos são transparentes à radiação. 144,187 
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Figura 35 - Decaimento da luminescência monitorado a 1270 nm, característico de espécies 
10 2 geradas por flash-photolysis da H2TPyPzTRu (2,0 µmol. dm-3

) em solução de acetonitrila 
saturada com oxigênio. 
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6.2- Aspectos fotofísicos e fotoquímicos da ZnTPyPzTRu 

As ftalocianinas, principalmente as de zmco e alumínio, tem sido bastante 

investigadas por sua importância em TFD.123,126,127,13o,131,13S,I 38,1 88 Este interesse 

pode ser atribuído principalmente a sua elevada absortividade molar na janela 

fototerapêutica e a sua estabilidade fotoquimica. Todavia, sua baixa eficiência para este 

fim está em parte relacionada à forte agregação. 

Quando coordenadas a quatro complexos de [Ru(bipy)2Clt à 

tetrapiridilporfirazina base livre e zmco derivada, os complexos 

resultantes (H2TPyPzTRu e ZnTPyPzTRu (figura 16), respectivamente) passam a 

apresentar, por exemplo, um eficiente efeito antena. Ou seja, a transferência de 

energia (TE) da periferia para o anel central, semelhante ao observado para as meso

fenil( 4-piridil)porfirinas supramoleculares (TPyPRu), porém à temperatura ambiente. 

Esta diferença ocorre, em virtude dos grupos ponte piridina estarem ligados à posição 

beta dos pirróis, proporcionando um maior recobrimento entre os níveis eletrônicos dos 

cromóforos. Além disso, a presença destes complexos periféricos aumenta a solubilidade 

do anel porfirazínico tanto em solventes apoiares como em água. Todavia, o espectro 

eletrônico (absortividade molar) em acetonitrila da ZnTPyPzTRu (figura 36) é menos 

intenso que o da base livre, sugerindo que a primeira possua um grau de agregação maior 

que a segunda. Isto pode ser comprovado pelo perfil da banda Q, na região de 560 a 

800 nm, que apresenta-se menos definido e com a base mais alargada. Além disso, 

somente a H2 TPyPzTRu apresentou fluorescência em etanol, à temperatura ambiente e a 

77K. 

Uma agregação ainda mais forte pode ser observada em uma solução aquosa 

recém preparada da H2TPyPzTRu (figura 37). Todavia, um estreitamento e aumento 

linear da absorbância em 717 nm da banda Q pode ser observado em função do tempo. 

Neste caso, o processo de desagregação é bastante lento a 25ºC, levando cerca de 

1 O horas para não ser mais observada variação na absorbância. O espectro eletrônico em 

solução aquosa da zinco derivada não apresenta variação em função do tempo, indicando 

novamente que esta possui uma maior força de associação. O perfil de banda estreita é 
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característico de espécies monoméricas ou menos associadas em solução, e as bandas 

largas com componentes deslocadas para o azul são típicas de um arranjo cofacial de 

acordo com o modelo excitônico. 
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Figura 36 - Absortividade molar das H2TPyPzTRu e ZnTPyPzTRu (a esquerda) e emissão 
da base livre (direita) de uma solução de acetonitrila desaerada. 
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Figura 37 - Evolução do espectros de eletrônicos (externo) e da absorbância em 
717 um (interno) em função do tempo de uma solução aquosa de H2 TPyPzTRu. 

Diferentemente da base livre a ZnTPyPzTRu só mostrou sinais de desagregação 

quando foram adicionadas alíquotas (1 µL) de uma solução aquosa de SDS 

30 mM (figura 38) contendo mesma concentração de ZnTPyPzTRu (10,0 µM) . Neste 

caso, pode-se perceber (figura 38A) inicialmente uma diminuição da absorbância e um 

alargamento na banda Q em 700 nm, que é consistente com a precipitação do 

sensibilizador em virtude da neutralização das cargas, similar ao que ocorre com o azul 

de metileno. 189 De fato, nessa etapa pode-se observar pequenos flocos verdes na solução. 

Quando a concentração é superior a 6,6 mM (figura 38B) de SDS inicia-se a 

solubilização destes flocos que é acompanhado pelo aumento de intensidade e 

estreitamento das bandas, principalmente a Q. Nesta faixa de concentração também é 

possível observa a fluorescência (figura 39). 
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Figura 38 - Variação do espectro de eletrônico de uma solução aquosa de 
10,0 µM (constante) de ZnTPyPzTRu em função da concentração de SDS (de O a 0,13 
mM (A) e de 6,6 a 13,12 mM (B)). 
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Figura 39 - Espectros de fluorescência de uma solução aquosa 9,7 µM (constante) da 
ZnTPyPzTRu com [SDS] variando de 5,7 a 12,14 mM. 
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O mesmo comportamento pode ser observado para a base livre (figura 40A e 

40B). Todavia, é interessante perceber que para precipitar a H2 TPyPzTRu é necessário 

praticamente o dobro da concentração de SDS que a usada para a ZnTPyPzTRu. Por 

outro lado, na solubilização do precipitado é necessária somente a metade do SDS 

utilizado na zinco derivado. Este comportamento corrobora os resultados anteriores e 

mostra que a ZnTPyPzTRu possui uma força de associação bem superior à da base livre e 

que deve provavelmente apresentar agregados de maior ordem também. 
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Figura 40 - Variação do espectro de eletrônico de uma solução aquosa de 8,1 µM (constante) 
de H2TPyPzTRu em função da concentração de SDS (de O a 0,23 mM (A) e de 3,3 a 31,5 
mM (B)). 

Os estudos de formação de 10 2 em meio micelar (SDS) ou em vesículas, ainda 

não foram iniciados, todavia um experimento medindo o $.6 (rendimento quântico de 

formação de oxigênio singlete) m acetonitrila (tabela 3) mostrou que estas espécies têm 

eficiência bastante inferior ao padrão azul de metileno (MB) quando a excitação é 

realizada em 532 nm (tabela 3). Todavia, quando a excitação foi realizada em 583 nm 

houve um aumento significativo tanto para a base livre como para a ZnTPyPzTRu. A 
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explicação mais coerente neste caso, apesar do fator agregação, parece estar associada a 

uma TE dos complexos periféricos para o anel central. De fato, em 532 nm a banda 

( composta nesta região) pode ser atribuída predominantemente a uma transferência de 

carga metal-ligante (MLCT), centrada nos complexos de [Ru(bipy)2Clt, de modo que a 

contribuição do anel porfirazínico é desprezível. Por outro lado, em 583 nm a situação é a 

oposta. Provavelmente, devido a excitação direta do cromóforo central, ao contrário do 

que ocorre se excitarmos em 532 nm, em que a excitação dos cromóforos periféricos leva 

à supressão do estado S1 da porfirazina, e consequentemente ao estado T1. Esta supressão 

da fluorescência é semelhante ao que ocorre com a espécie base-livre H2 TPyPzTRu em 

DMF, como mostrado no diagrama de Jablonski da figura 32, um decaimento não

radiativo favorecido pelo posicionamento relativo entre os estados de diferentes 

multiplicidades de spin. 

Tab. 3: Rendimento quântico de formação de 10 2 ((j>,-.) em solução de acetonitrila, medido 
pelo monitoramento da sua fosforescência em 1270 nm, com excitação em 532 e 583 nm e 
utilizando como padrão azul de metileno (MB). 

Composto «Pó (532 nm) «Pó (583 nm) 
MB 0,500 0,500 

H2TPvPzTRu 0,270 0,450 
ZnTPvPzTRu 0,025 0,050 

Os resultados apresentados nesta sessão mostraram que as propriedades 

fotofísicas destas duas espécies estão "mascaradas" pela forte agregação, e que a 

utilização de vesículas189-194 parece ser adequada para contornar esse problema. A 

agregação ou dimerização em solução aquosa encurta o tempo de vida do estado triplete 

da espécie excitada e diminui o rendimento quântico de formação do oxigênio singlete 

pela dissipação de energia através da conversão interna para o estado fundamental da 

espécie. A desagregação dessas espécies para a forma monomérica fotoativa pode ser 

obtida pela adição de detergentes emulsificantes, ou emulsões lipídicas. Tais moléculas 

são importantes, pois podem ser utilizadas como veículos transportadores desses 

pigmentos (sensibilizadores) até/ou através da membrana celular, de modo a atingir a 

célula alvo. 
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7-Fotoeletroquímica dos filmes finos formados pelo complexo 
ll.2TPvPzTRu e pelo par iônico HJ.TPyPzTRu/CuTSPc 
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Este capítulo compreende o estudo da formação do par-iônico em solução e em 

filmes formados sobre a superficie de eletrodos. O termo par-iônico, dependendo do 

ponto de vista, é apropriado, se focalizado sob a ótica de uma interação específica entre 

espécies de cargas opostas, obviamente não pode ser ignorada a interação n estendida 

(interação hidrofóbica inter-anel), necessária para a formação de uma estrutura 

supramolecular de macrociclos empilhados cofaciais. Tal empilhamento (stacking) será 

um dos fatores a influenciar a condutividade dos filmes, como será observado nos 

parágrafos subsequentes. 

7.1- Formação do par iônico em solução 

O fenômeno de agregação das ftalocianinas em meio aquoso ou polar é bastante 

conhecido, podendo haver formação de dímeros, trimeros e oligômeros de maior ordem 

de agregação, entre espécies diferentes, catiônicas e aniônicas, presentes em solução. 

Podemos citar como exemplos, os dímeros cofaciais de ftalocianinas com éteres coroa 

substituintes, cuja dimerização é induzida por adição de cátions tipo Na+, Cs + e Rb2+. 

Outro exemplo, é a formação de pares iônicos entre porfirinas, ftalocianinas ou 

compostos correlatos como as porfirazinas, iônicas. Neste último tipo de agregação, a 

força de interação eletrostática entre as espécies de cargas opostas é a principal causa da 

formação de dímeros. Observou-se na espectroscopia eletrônica das porfirinas e 

correlatos, um deslocamento hipsocrômico das bandas Soret nas porfirinas ou da banda Q 
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nas ftalocianinas e porfirazinas,67,135,195 devido ao acoplamento exciton75, l96 e uma 

forte interação n• n • intermacrociclo (anel planar conjugado). 

Com o intuito de explorar estas propriedades descritas para porfirazinas, 

procuramos fazer uma titulação espectrofotométrica de 5mL de uma solução inicial 2 

µmol/dm3 do complexo [H2TPyPz{Ru(bipy)iC1} 4]4+, com a adição consecutiva de 

alíquotas de 5 µL de uma solução 130 µmol/dm3 da 4,4',4' ',4"'-tetrasulfonato ftalocianina 

de cobre, CuTSPc, em DMSO. Utilizou-se concentrações na faixa de 104 a 10-6mol/dm3 

e como solvente o DMSO, para minimizar o efeito de auto-associação entre espécies 

iguais. 

Analisando os espectros da figura 41A, podemos notar que adição progressiva de 

alíquotas da CuTSPc sobre o complexo [H2TPyPz{Ru(bipy)iC1} 4]4+ inicialmente 

presente em solução, provoca o hipocromismo da banda Q em 716 nm correspondente a 

espécie tetrarrutenada,48 reduzindo a absorbância a um valor 50 % do inicial, no ponto 

de equivalência, em conseqüência da formação do par iônico em solução. Além disso, 

ocorre o aparecimento de bandas em 676 a 650 nm. Estas últimas podem ser atribuídas a 

banda Q da CuTSPc. Tal banda Q em 650 nm é deslocada hipsocromicamente para 610 

nm, devido a formação de uma espécie dimérica, o par-iônico entre as espécies catiônicas 

e aniônicas. Este fenômeno é regido pela forte interação 1t entre os anéis conjugados das 

espécies, e o consequente desdobramento dos níveis eletrônicos, devido a associação 

molecular por empilhamento ou "stacking". 

O destaque da figura 41B, monitorando a banda em 716 nm, corresponde a um 

gráfico de absorbância vs n2/n1 (onde n1= nº de mols de [H2TPyPz{Ru(bipy)2Cl} 4]
4
+ e 

n2= nºde mols de CuPcTS). A intersecção entre as linhas na região de baixa e alta 

concentração de CuTSPc (relação de n2/n1) indica a formação de um par-iônico de 

estequiometria 1: 1. Este resultado é um forte indício de que a associação molecular 

ocorre entre as espécies de cargas elétricas opostas, favorecendo um empilhamento 

alternado. 
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Figura 41 - (A) Estruturas das espécies H2TPyPzTRu e CuTSPc; (B) Espectros eletrônicos 
da titulação do complexo H2TPyPz[Run(bipy)iC1]4(TFMS)4, concentração 2x 10--6 mol/dm3, 
com a adição de alíquotas de SµL de uma solução 130 xl0-6 mol/dm3 de ftalocianina 
tetrasulfonada de cobre; (C) em destaque o gráfico está indicando a formação de um par 
iônico 1:1. 

7.2 - Espectros eletrônicos do filme formado pelo par iônico "camada 
por camada" 

O filme foi obtido sobre a superfície do eletrodo de carbono vítreo ou ITO 

mergulhando-o, primeiramente em uma solução metanólica de porfirazina (1 xl0-4 mol. 

dm-3), e deixando-se o solvente evaporar ao ar. Posteriormente, o eletrodo foi imerso 

numa solução aquosa de ftalocianina de cobre tetrassulfonada (CuTSPc) de igual 

concentração contendo 1 mol.dm-3 de LiTFMS, por um minuto. O excesso de TFMS é 
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necessário para prevenir a dissolução do H2 TPyPzTRu inicialmente depositado. O 

eletrodo foi lavado com água deionizada para remover qualquer excesso de CuTSPc, 

sendo a água eliminada com o auxílio de um secador. As demais bicamadas foram 

montadas seguindo o mesmo procedimento. Foi observado que utilizando o método 

descrito, obtém-se filmes mais estáveis (menos solúveis) em soluções aquosas, do que se 

estivesse presente somente a porfirazina supramolecular. 

O filme fino do par-iônico sobre ITO exibe uma coloração verde-azulada e é 

muito aderente; nenhum dano aparente é observado num teste simples de descascar, 

utilizando-se de uma fita adesiva do tipo "Scotch tape". 

A espécie catiônica da porfirazina, apresenta suas bandas características em 298, 

407, 498 e 724 nm. As bandas em 298 e 498 nm, correspondem ao cromóforo 

[Ru(bipy)2Cl(TPyPz)t, ou seja, a transição n• n* das bipiridinas e a transferência de 

carga(MLCT) Ruu• bipy. As demais bandas largas em 407 e 724nm, correspondem 

respectivamente a banda Soret e Q da porfirazina. O deslocamento batocrômico de 723 a 

701 nm observado e a diminuição de intensidade no espectro, indica a formação do par 

iônico, explicado pelo acoplamento exciton comum em agregados de ftalocianinas (O 

espectro não foi mostrado). 

Os espectros sucessivos da figura 42, mostram o crescimento das bicamadas do 

filme que pode ser acompanhado pelo aumento linear da absorbância das bandas da 

porfirazina ou as bandas n• n * do complexo de rutênio a 298 nm, conforme esperado 

para um crescimento progressivo do filme sobre o ITO. 



0.8 

ro 0.6 ..... 
u 
(§ 
.D 0.4 1,-; 

o 
rJ) 

~ 
0.2 

o.o 
400 600 

0.7 

0.6 

0.5 

3 4 5 6 

núm. de bicamadas 

800 1000 
comprimento de onda / nm 

80 

Figura 42 - A construção de um filme H2TPyPz/CuTSPc sobre ITO acompanhado por 
espectroscopia uv-vis. Detalhe: absorbância a 298 nm versus o número de bicamadas. 

Esses filmes são similares àqueles previamente obtidos com a µ-meso-tetra( 4-

piridil )porfirina { tetrakis-cloro(bis-bipiridina )rutênio(II)} e meso-tetrasulfonatofenil

porfirina.114 Porém, um aspecto contrastante é que os espectros eletrônicos dos 

componentes H2 TPyPzTRu e CuTSPc são fortemente afetados, o que pode ser inferido 

do observado hipocromismo e alargamento das bandas Q (figura 42). Esses resultados 

sugerem a ocorrência de uma interação 1t estendida, através do par-iônico 

H2 TPyPzTRu/CuTSPc. Realmente, cálculos de mecânica molecular (método M1(", 

hyperchem 4.5) foram realizados (Figura 43), sugerindo que suas estruturas e distribuição 

de cargas combinam perfeitamente, resultando num processo de reconhecimento 

molecular. Estes resultados corroboram o empilhamento, e consequente formação de uma 

estrutura colunar altamente conjugada, por meio da interação 7t entre os anéis da 

porfirazina/ftalocianina. 
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Figura 43 -- Estrutura resultante da associação de TPyPzTRu e TSPc formando um par
iônico. 

7.3 - Comportamento Eletroquímico dos Filmes 

A partir da integração da área sob o pico anódico ou catódico do par redox Rulll/I1 

(E112 = 0,95 V), presente nos voltamogramas dos eletrodos de carbono vítreo (GC) 

modificados com as espécies supramoleculares, obtém-se a concentração superficial do 

material eletroativo r a partir da relação: r = _g_, onde n é o número de elétrons 
nFA 

envolvidos, F a constante de Faraday, A a área do eletrodo e Q a quantidade de carga, que 

é dada pelo valor da integral sob o pico dividido pela velocidade de varredura. 

Para este procedimento ser válido, o filme como um todo deve ser oxidado ou 

reduzido durante a varredura da voltametria, em oposição a umas poucas camadas 

internas. Assim, este tipo de medidas foram feitas sob condições de baixa velocidade de 
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varredura (5 a 10 mV/s), de maneira a representar a carga de uma superficie recoberta 

real. 

7.3.1- Voltametria Cíclica dos filmes da H2TPyPzTRu e do par-iônico 
H2 TPyPzTRu/CuTSPc 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrodo de ITO modificado com a H2 TPyPzTRu 

sozinha ou com filmes de multicamadas de H2 TPyPzTRu/CuTSPc exibiram ondas na 

forma de sino a 0,95 V, em solução aquosa de trifluorometanosulfonato de lítio 

(LiTFMS), mostrados nas figuras 44 e 45. A corrente de pico aumenta linearmente em 

função da velocidade de varredura, como esperado para uma espécie imobilizada na 

superfície de um eletrodo. Porém, é importante ressaltar que de acordo com o que foi 

previamente relatado das medidas espectroeletroquímicas para as espécies H2 TPyPzTRu, 

que esta onda é atualmente composta pelo par redox RuIIIJII a 0,95 V, e é precedida pela 

oxidação do centro porfirazínico. Conforme aquelas medidas, o potencial redox do anel 

da porfirazina estaria por volta de 0,8 V. 
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Figura 44- Voltamogramas cíclicos do eletrodo de ITO modificado com H2TPyPzTRu 
(r = 1,42 x 10-10 mol/cm2 

), a velocidades de varredura variável, em solução aquosa de 
LiTFMS 0,1 mol/dm3
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Figura 45 - Voltamogramas cíclicos do eletrodo de ITO modificado com 
H2TPyPzTRu/CuTSPc (r = 1,38 x 10-10 mol/cm2

), a velocidades de varredura variável, em 
solução aquosa de LiTFMS 0,1 mol/dm3 

7.3.2 -Mecanismo de Condução nos filmes da H2TPyPz e do par-iônico 
H2 TPyPz/CuTSPc 

Para uma melhor compreensão sobre o mecanismo e a condutividade relativa dos 

filmes modificados com H2 TPyPzTRu e do par-iônico H2 TPyPzTRu/CuTSPc, foram 

realizados experimentos de voltametria cíclica e espectroscopia de impedância levando 

em consideração os caminhos de transferência de elétrons propostos na figura 46. A 

princípio, três mecanismos são possíveis para um material contendo esse tipo de 

porfirazinas tetrarrutenadas empilhadas: 1) o "buraco" é transferido pelo mecanismo 

redox envolvendo os complexos de rutênio e o arranjo colunar 1t da porfirazina; 2) o 

"buraco"é transferido do eletrodo para o rutênio próximo à superficie; propagando-se por 

via redox (electron hopping); 3) condução eletrônica através do sistema de empilhamento 

1t da porfirazina. 
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Figura 46 - Multicamadas empilhadas de H2TPyPzTRu/CuTSPc mostrando os possíveis 
caminhos de condução dentro do filme. 

A) Experimentos de voltametria cíclica envolvendo os filmes de de 

H2 TPyPzTRu/CuTSPc com complexos de cianoferratos 

De maneira a explorar este interessante aspecto, experimentos seletivos de 

voltametria cíclica foram cuidadosamente planejados com os filmes de 

H2 TPyPzTRu/CuTSPc, utilizando complexos de cianoferratos, por exibirem potenciais 

redox adequados, tais como 0,42V vs EPH (para o caso de [FeCN)6]4-) e 0,78 V (para o 

caso da [Fe(CN)5Mpz]2-, Mepz = N-metil pirazina). Quando os potenciais foram varridos 

a partir de 0,40 V a 1,2V vs EPH, na presença do complexo [Fe(CN)6]4-, nenhuma onda 

eletroquímica foi observada em 0,42 V, que é o potencial redox normal dessa espécie. 

Porém, um pico anódico intenso e fino apareceu em 0,68 V, próximo ao pico da onda 

larga de oxidação em 0,95V, e nenhum contra-pico de redução foi observado (figura 47). 

A intensidade de corrente de tal processo eletroquímico é proporcional a raiz quadrada da 

velocidade de varredura, como esperado para reação de oxidação controlada por difusão 

na interface do filme/solução. A ausência de ondas redox de hexacianoferrato(Ill)/(II) 
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anteriores a 0,68V, indica que sob tais condições, o filme não permite a troca direta de 

elétrons entre o eletrodo e as espécies em solução. Porém, no potencial de 0,68V o filme 

efetivamente atua com a interface na oxidação eletroquímica do complexo [Fe(CN)6]4-. 

Resultados similares foram obtidos pelo uso de[Fe(CN)s(NH3)]3- (Eº= 0,33V) no lugar 

do complexo [Fe(CN)6]
4

-. (figura 48) 
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Figura 47 - O VC do eletrodo de carbono vítreo(GC) modificado com H2TPyPzTRu/CuTSPc 
(r = 3,8 x 10-to mol.cm-2 ou 7 bicamadas) numa solução 0,25 M de LiTFMS, tampão acetato 
0,05M, pH=4,7, na presença de 5,5 x10·3 M de [Fe(CN)6]4". 

É interessante notar que no potencial inicial da onda, uma resposta eletroquímica 

fina, unidirecional (figura 48 b), que se assemelha ao de um diodo retificador. 41 No 

potencial inicial (0,68V) implica que os sítios redox deveriam ser ativados de maneira a 

promover uma transferência de elétrons através do filme. No potencial de 0,68 V, a 

espécie [Fe(CN)6]4- pode transferir elétrons efetivamente a tais sítios redox, desde que 

seja termodinamicamente favorável. Porém, na varredura de potencial reverso, a reação 

de volta (back-reaction) com o produto oxidado [Fe(CN)6]
3- esperado na proximidade de 

seu potencial redox normal, não foi detectável, já que em tais potenciais o filme é 

isolante. Isto explica o efeito retificador observado para este tipo de filmes. 
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Entretanto, quando os potenciais das espécies reduzidas aproximam-se do 

potencial limite de condução, a troca de elétrons toma-se bidirecional e a resposta 

eletroquímica das espécies redox em solução assemelham-se a um sistema convencional 

reversível. De fato, esta expectativa foi confirmada neste trabalho, pelo uso do complexo 

de pentacianoferrato N-metil pirazínio (E112 = O, 75V vs SHE), como mostrado na figura 

48c. 

A priori, este resultado poderia ser comparado àqueles previamente encontrados 

para eletrodos modificados com porfirinas tetrarrutenadas,8,41,118 envolvendo a condução 

por um mecanismo redox, mediados pelos sítios Rum/Run. Porém, naqueles casos a 

abertura da porta (gate) de potencial estava próxima ao início das ondas de oxidação do 

RuIII/Ruu(Eº = 0,95V). A principal diferença dos filmes de H2 TPyPzTRu é o seu 

potencial de abertura ser mais baixo (0,68V), cujo mecanismo de condução redox deveria 

estar envolvendo os centros Ru(III)/Ru(II). Mas, aquele potencial é mais próximo ao 

valor de Eº estimado para o centro porfirazínico ( ~ 0,8V), implicando no seu direto 

envolvimento no mecanismo de condução. 
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Figura 48 - O VC do eletrodo de carbono vítreo(GC) modificado com H2 TPyPzTRu/CuTSPc 
(r = 3,8 x 10-10 mol.cm-2 ou 7 bicamadas), numa (a) solução 0,10 M de LiTFMS; (b) solução 
5,0 xlO-JM de [Fe(CN)5(NH3) )3-; (c) solução 5,2 x 10-3 M de [Fe(CN)5(Mepz))2-. Os VC's 
foram cortados, mas o zero de corrente para cada um está indicado pelas linhas pontilhadas. 

Além disso, deveria ser notada que, ao invés da similaridade da resposta dos 

eletrodos GC modificados da H2 TPyPzTRu e H2 TPyPzTRu/CuTSPc , o último exibiu um 

início de condução menor do que o filme de H2 TPyPzTRu. Por exemplo, os picos para a 

oxidação das espécies [Fe(CN)5(NH3)]
3

- utilizando os filmes de H2 TPyPzTRu e 

H2TPyPzTRu/CuTSPc foram observados a 0,73 e 0,68 V, respectivamente (ver figuras 

49b e 48b). 
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Figura 49 - O VC do eletrodo de carbono vítreo(GC) modificado com B 2TPyPzTRu (I' = 3,3 
x 10·10 mol.cm-2

) numa (a) solução 0,10 M de LiTFMS; (b) solução 5,0 xl0-3M de 
[Fe(CN)5(NB3)]3-; (c) solução 5,2 x 10·3 M de [Fe(CN)5(Mepz)]2-. 

B) Espectroscopia de Impedância dos filmes de H2 TPyPzTRu e do par

iônico H2 TPyPzTRu/CuTSPc 

As medidas de espectroscopia de impedância foram obtidas em duas condições 

diferentes, nos potenciais de 0,6 e 0,95V (antes e no potencial redox do filme), com 

intuito de obter mais informações sobre o mecanismo de condução do filme. O espectro 

de impedância do filme de H2 TPyPzTRu em ambos os potenciais resultou numa linha 

reta vertical no diagrama de Nyquist da figura 50, consistente com uma região de 

saturação. Nenhuma região de controle cinético (semi-círculo) ou de difusão (reta a 45°) 

pode ser observado. Este tipo de comportamento é esperado para filmes finos 

homogêneos, onde o fluxo de corrente não é limitado pela migração de eletrólito ou 
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elétrons através do filme. Além disso, a condutividade ac do filme pode ser vista como 

alta desde que a extrapolação de um semi-círculo resulte em pequenos valores de Rct. 

Neste caso, o material possui alta condutividade intrínseca possivelmente proveniente de 

uma considerável interação entre as nuvens 1t dos anéis porfirazínicos, decorrente do 

empacotamento desse material sobre o substrato de ITO. 
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Figura 50 - Gráficos de Nyquist do eletrodo de ITO modificado com H2TPyPzTRu (r = 2,2 x 
10-10 mol.cm-2), a um potencial de 0,95 V (no detalhe) e 0,60V, de 1 Hz to 100 KHz em 
solução aquosa de LiTFMS 0,1 mol/dm3

• 

Os espectros de impedância dos filmes de H2 TPyPzTRu/CuTSPc foram bem 

diferentes, porém a 0,60 V o início de um semi-círculo poderia ser observado em regiões 

de alta frequência, acompanhado por uma região curta de controle difusional e finalmente 

de saturação em regiões de baixa freqüência (no detalhe da figura 51 ). Este tipo de 

resposta pode ser associado com um tipo de circuito de Randles modificado com um 

capacitor de baixa frequência.197 Neste potencial nenhuma oxidação do complexo de 

Ru(II) pode ser efetuado, de forma que o comportamento de condução do filme deveria 

ser governado pelo empilhamento de anéis 1t da porfirazina, ao invés do mecanismo 

redox envolvendo os complexos de rutênio. A resistividade moderada pode ser atribuída 
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ao baixo nível dopante naquele potencial, sugerindo um comportamento do tipo 

semicondutor como esperado para esse tipo de material. Por outro lado, a presença 

negligenciável de uma componente de Warburg indica que praticamente a impedância 

não é controlada por difusão. 
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Figura 51 - Gráficos de Nyquist do eletrodo de ITO modificado com H2TPyPzTRu/CuTsPc 
(r = 2,3 x 10-10 mol.cm-2 ou 5 bicamadas), a um potencial de 0,95 V e 0,60 V (no detalhe), de 
1 Hz to 100 kHz em solução aquosa de LiTFMS 0,1 mol.dm-3• Os pontos dos gráficos(•) e as 
linhas (-) correspondem aos dados experimentais ~ simulados, respectivamente. 
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Figura 52 - Circuito tipo Randles simulado para o espectros de impedância a 0,95 V, onde 
R. é a resistência da solução, R,11e R.:a são as resistências de transferência de carga, Cd1 é a 
capacitância da dupla camada, L é um indutor e Clf é uma capacitância de baixo campo. 
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A 0,95 V, ambos os complexos de rutênio e anel da porfirazina podem ser 

oxidados, de forma que ambos os sítios contribuem para o mecanismo de condução. Os 

espectros de impedância do filme de H2 TPyPzTRu/CuTsPc exibiram dois semi-círculos 

ao invés de um, como a 0,60 V (figura 51). O primeiro deles é um processo capacitivo 

enquanto que o segundo (semi-círculo invertido), também associado com uma cinética de 

transferência de carga, claramente sugere uma contribuição indutiva. Depois dessas duas 

regiões controladas cineticamente, o sistema alcança um regime de saturação, que pode 

ser vista como quase uma linha reta vertical em regiões de baixa frequência. O 

componente indutivo no espectro de impedância dos filmes de H2 TPyPzTRu/CuTsPc é 

quase incomum para filmes finos moleculares. 

A origem do componente indutivo é dificil de explicar, mas como pode ser 

lembrado, há dois mecanismos principais possíveis para o fluxo de elétrons: pelo 

transporte de "buraco" ( eletron hopping) envolvendo somente os complexos de rutênio e 

através do empilhamento 1t da porfirazina parcialmente oxidada. As nuvens 1t estendidas 

das moléculas de porfirazinas e ftalocianinas interagem fortemente, devido a formação de 

um arranjo colunar orientado quase perpendicularmente sobre a superficie do eletrodo. 

Além do mais, os resultados da espectroeletroquímica mostraram que os empilhados 

foram oxidados próximo ao potencial limite (de abertura) entre o comportamento 

isolante/condutor. Em outras palavras, a partir desse potencial, os empilhados de 

porfirazina estão se tomando dopados do tipo p, aumentando sua condutividade. Estas 

são características de fios moleculares de porfirinas que foram estudadas muito tempo por 

Ibers et ali,198-200 e por Marks et ali.201 A presença do componente indutivo pode ser 

explicada considerando os elétrons possivelmente se movimentando em duas direções. 

Esse processo deveria envolver ambos os componentes, os complexos de rutênio e os 

empilhados de anéis centrais da porfirazina. 

Por causa da simetria da supermolécula e dos volumosos complexos periféricos 

cloro-bis(bipiridil)rutênio, esses grupos interagem preferencialmente com a superficie do 

eletrodo. Assim, o caminho efetivo para a transferência de elétrons na interface 

eletrodo/filme deveria envolver estas espécies. Porém, o caminho mais fácil para a 

transferência de elétrons através do filme é via fios moleculares 1t empilhados. 
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Consequentemente, a transferência de elétrons da interface filme/solução para o eletrodo 

deveria envolver ambos, os complexos de rutênio periféricos e os empilhados centrais n. 

Em conclusão, o componente indutivo no espectro de impedância é consistente com a 

ocorrência de um processo de transferência de elétrons do empilhado central para os 

complexos de rutênio e vice-versa. A mais importante característica para o componente 

indutivo é a presença de um segundo caminho, com uma condutividade distintamente alta 

e uma conexão preferencial entre o filme e o eletrodo através de um componente mais 

baixo, forçando uma mudança na direção do fluxo de elétrons. 

A simulação do espectro de impedância (figura 52, linha cheia) a 0,95 V, leva-nos 

a valores de resistências de transferência de carga Rcti e Rct2 consistente com uma 

condutividade aproximadamente 30 vezes maior que a 0,60 V. Isto explica o processo de 

retificação observado na presença de ferrocianeto . Os valores calculados de C1r 

diminuiram quando o potencial deslocou-se de 0,60 a 0,95 V, indo contra o que é 

esperado. Nós deveríamos lembrar, porém, que os mecanismos de condução naquelas 

situações são completamente diferentes tornando impossível a comparação. Os 

parâmetros simulados são mostrados na tabela 4. 

Tabela 4 -Elementos de circuito equivalentes calculados para um filme de 
H2TPyPzTRu/CuTsPc (r = 2,3 x 10-10 mol.cm-2) sobre ITO, em 0,10 M de solução aquosa de 
LiTFMS. W designado para a impedância de Warburg em ohms. 

ELEMENTOS 0,6 V 0,95V 
EQUIVALENTES 

Rs 2,0 x102 Q 1,8 x102Q 
Rctl 1,4 xl03 Q 35Q 
Rct2 - 15 Q 
w 6,0x104 Q -
L - 9,8 xlO-:.H 

Cdl l,5xl0-, F 1, 7 xlO·' F 
Clf 4,3xl0..-.s F 6,0xl0·4 F 
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7.4-Propriedade Fotoeletroquímica dos Filmes 

A conversão de luz solar em energia elétrica ou química se tomou preocupação 

real após a década de 70 com a crise do petróleo. Muitos trabalhos focaram o 

desenvolvimento de células solares baseados em semicondutores inorgânicos de pequeno 

band gap (Eg - diferença de energia entre a banda de condução (CB) e a banda de 

valência (VB)). Essas células são conhecidas como "células fotovoltaicas". Mais 

recentemente, foram propostos novos sistemas, constituídos de dispositivos mistos 

sólido/líquido, chamados de "células fotoeletroquímicas".202-205 Esse tipo de sistema é 

análogo ao sistema fotossintético. 

Alguns pigmentos orgânicos moleculares como as porfirinas e ftalocianinas (Pc 's) 

são espécies promissoras para a confecção de células fotoeletroquímicas, devido à sua 

estrutura similar à clorofila. As propriedades eletrônicas dessas espécies têm sido 

exploradas na sensibilização de semicondutores de grande band gap. 89,97 A maioria das 

porfirinas e ftalocianinas exibe propriedades bastante similares aos de semicondutores do 

tipo p ,99,206-208 devido ao comportamento retificador quando em contato com metais e 

por apresentar fotocorrente catódica quando na presença de solução eletrolítica contendo 

espécies aceitadoras de elétrons, como por exemplo oxigênio molecular. Sua descrição 

como "semicondutores moleculares"2º9 é amplamente utilizado, embora seja mais 

adequado ao descrevê-los como isolantes altamente dopados, especialmente em 

ambientes químicos diferentes. 92,208,21 o 

Alguns trabalhos focalizaram-se em introduzir grupos substituintes na estrutura 

molecular desses macrociclos, e verificaram a influência em suas características 

semicondutoras. Schlettwein et ali,207,210,211 investigaram a influência dos diferentes 

substituintes com as propriedades doadoras (grupos octabutóxi ou naftaleno) ou 

receptoras de elétrons (grupos cianos ou heteroatomos de nitrogênio). Foi observado uma 

forte correlação entre os níveis de fronteira (HOMO (VB) e LUMO (CB)) das 

ftalocianinas e o tipo de condução eletrônica no material gerado. 
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A substituição do anel benzênico por anéis N-heterocíclicos nas ftalocianinas, 

gerando as respectivas pirido e pirazino derivados, resulta numa inversão de 

comportamento fotoeletroquímico do tipo p para o tipo n. Efeitos similares foram 

observados com a adição de substituintes receptores de elétrons, como por exemplo, 

átomos de flúor ao anel da ftalocianina (Pc). Foi observado que em ftalocianinas e 

naftalocianinas (Nc 's), a adição de substituintes doadores de elétron, mantém o 

c0mportamento do tipo p.210 Estas mudanças no comportamento fotoeletroquímico 

aparentemente são resultados da modulação nas energias dos níveis de fronteira em 

função da substituição nos grupos periféricos do anel. Nos exemplos citados, os autores 

também observaram deslocamentos nos potencias de meia onda nos processos redox 

envolvendo o anel macrocíclico com as substituições, confirmando o modelo proposto. O 

deslocamento no E112 do processo redox envolvendo anéis pode ser previsto utilizando-se 

de tabelas de parametrização, propostos por Lever e colaboradores. 51 

Além do tipo de condução, outro fator importante para uma eficiente conversão 

da energia solar, é que os pigmentos moleculares devem apresentar preferencialmente 

absorção numa ampla faixa da luz no visível. Em geral, quanto maior acoplamento orbital 

n no material, maior é o deslocamento batocrômico dos máximos de absorção, isto é, 

melhor será a correlação entre a absortividade do material e o espectro solar. 

No presente em estudo, as porfirazinas (H2 TPyPz) ligadas a grupos periféricos de 

rutênio(II) [Ru(bipy)2Clt apresentaram deslocamentos nos potenciais redox de oxidação 

e redução do anel porfirazínico para valores mais negativos (ver tabela 2) em relação a 

porfirazina precursora, resultado do aumento da densidade eletrônica no anel 

porfirazínico pelo efeito de retro-doação 7t dos complexos de rutênio. Isto propricia a 

oxidação do anel macrociclo em potenciais positivos menores, e caracteriza o material 

como um "semicondutor orgânico" do tipo p , pela propriedade intrínseca de perder 

elétrons facilmente, gerando no material, "buracos" como portadores de cargas 

majoritário. 
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Figura 53 - Respota fotoeletroquímica de eletrodos GC modificados com H2TPyPzTRu 
(topo) e H2TPyPzTRu/CuTsPc(abaixo) (r = 7,5 x 10-10 mol.cm-2 ou 14 bicamadas) numa 
solução aquosa de LiTFMS 0,10 M, saturada com oxigênio molecular; On/Off indica o início 
das etapas de irradiação/escuro.(potencial aplicado de - 0,20 V vs. EPH) 

Os resultados de fotocorrente de filmes (formados sob ITO) de 

H2 TPyPzTRu/CuTSPc e H2 TPyPzTRu, corroboram o esperado para um semicondutor 

tipo p (ver figura 53). Estas fotorespostas foram suprimidas após o borbulhamento de gás 

argônio ou nitrogênio na solução, confirmando o envolvimento do oxigênio no processo. 

Foi observado uma grande diferença nas intensidades de fotocorrente geradas 

pelos filmes constituídos pelo par H2 TPyPzTRu/CuTSPc em relação ao gerado pelo filme 

de H2 TPyPzTRu somente. Para o filme de H2 TPyPzRu/CuTSPc foi obtido uma 

fotocorrente cerca de 1 O vezes maior que do filme de H2 TPyPzRu ao se irradiar luz 

branca. Essa diferença na propriedade fotoeletroquíquimica foi atribuída à diferença no 

comportamento de condução destes filmes, que deve possuir um papel decisivo entre o 

rápido processo de transferência eletrônica que gerará a fotocorrente e os diversos 

processos de decaimento do estado excitado para o fundamental. Portanto, a fotocorrente 

deverá ser gerada quando o sistema supramolecular excitado tranferir elétrons reduzindo 
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º, 0 2 a H20 2 ou H20, gerando complexos de rutênio(III). Essas espécies são capazes de 

dopar o sistema de empilhados-1t aumentando sua condutividade e consequentemente 

melhorar sua fotoresposta. 
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Figura 54- Imagem de um filme de H2TPyPzRu obtida por MAC Mode (AFM). 

O filme fino de uma bicamada da supermolécula H2 TRPzTRu sobre mica, 

apresenta dois tipos de estruturas diferentes: a maior parte do filme é composta de 

pequenos aglomerados que recobrem totalmente a superfície da mica, como pode ser 

observado na figura 54 (imagem da bicamada H2 TPyPzRu em 2D), e em uma menor 

quantidade ocorre a formação de "ilhas", que se apresentam como círculos brancos 

(figura 54 em 3D), pois excedem a escala em altura. Atribui-se a formação destas ilhas ao 

empilhamento das supermoléculas H2TPyPzRu. Comparando-se a bicamada de um filme 

constituído pelo par-iônico H2 TPyPzRu/CuTsPc, foi também observado dois tipos de 

estruturas. Entretanto, as "ilhas" que se formam neste tipo de filme são muito maiores 

quando comparadas ao do filme de uma bicamada de H2TPyPzRu, como pode ser notado 

na figura 55 ( Imagem do par ionico em 3D). Porém, a maior parte do filme é formada 

por aglomerados arredondados menores que recobrem toda a superfície do substrato, 

como pode ser visto na imagem da figura 55 ( Imagem do par iônico em 2D). 

Aglomerados similares podem ser observados nas imagens de AFM de filmes de CuPc 
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sobre mica,212 evidenciando uma certa organização estrutural das moléculas sobre o 

substrato. 
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Figura 55 - Imagem do filme constituído de uma bicamada de H2TPyPzRu/CuTsPc obtida 
por MAC Mode (AFM). 

Em filmes constituídos de bicamadas formada pelo par-iônico, pôde ser 

observado "ilhas" maiores e uma maior distribuição de aglomerados menores do material 

sobre a mica, em relação ao filme da espécie catiônica sozinha, cujos aglomerados são 

menores em geral. Possivelmente, a associação molecular é favorecida na formação do 

par iônico, resultando em um material com um melhor arranjo estrutural de 

empilhamento n colunar, aumentando a condutividade e consequentemente a melhora na 

fotoresposta. 

O espectro de fotoação e sua coincidência com o espectro de absorção do filme de 

H2 TPyPzTRu/CuTSPc depositado sob ITO, confirma os resultados, mostrando que a 

espécie H2 TPyPzTRu/CuTSPc foi responsável pela geração de foto-sinal. Na figura 56, 

na resposta à excitação, são apresentadas bandas que correspondem a banda B ou Soret 

(350 a 420 nm), a transferência de carga metal-ligante ( 450 a 550 nm), e a banda Q (580 

a 760 nm). 
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Figura 56 - Comparação entre o espectro de fotocorrente e de absorção do filme formado 
pelo par H2 TPyPzRu/CuTSPc(5 bicamadas, em condições semelhantes ao da figura 53). 

Um importante parâmetro para caracterizar um eletrodo é o potencial de banda 

plana EFs, onde não há excesso de cargas e não se forma a região de "carga espacial" 

resultante da junção semicondutor/eletrólito, sendo chamado de "potencial de carga 

zero". Para um semicondutor do tipo p, corresponde a um valor no limite superior à 

região da banda de valência, onde a resposta do eletrodo é dominada pelo comportamento 

da região de "carga espacial". E, de acordo com Butler,213 se a energia da luz incidente é 

levada a valores próximos de Eg, onde o coeficiente de absorção é pequeno, a corrente 

sob iluminação torna-se proporcional à espessura da região de carga espacial. A equação 

(i) leva em consideração essas suposições, onde Eo é a permissividade no vácuo, E é a 

constante dielétrica do semicondutor, e é a carga do elétron, I O é a intensidade de luz 

incidente, a é o coeficiente de absorção, e N é a densidade de transportadores de carga. 

Um gráfico do quadrado de fotocorrente (Ipi) versus potencial resulta numa linha reta 

que intercepta o eixo x num potencial correspondente a EFs- A partir do gráfico da figura 

57 obtém-se o valor de EFs = -0,22V (vs. Ag/AgCl). Os valores de fotocorrente são 

obtidos pela polarização do eletrodo modificado com o par H2 TPyPzTRu/CuTSPc a 
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diferentes potenciais em experimentos de cronoamperometria, iluminando o eletrodo e 

medindo o sinal de fotocorrente. 

2 8 êo a lo 

( 

2 ) lpH =2e N (E-EpB) eq.(i) 

A partir dos dados de absorção e emissão da espécie H2 TPyPzTRu foi estimada a 

diferença de energia óptica entre o HOMO e o LUMO da porfirazina (Eo-0), cujo valor é 

de aproximadamente 1,7 eV (715 nm). 
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Figura 57 - Variação do quadrado da densidade de fotocorrente em função do potencial 
aplicado para o par redox 0 2/02-. 

Considerando a situação inicial em que o filme de H2 TPyPzRu/CuTSPc entra em 

contato com a solução de eletrólito, um equilíbrio de transferência de carga ocorre na 

interface envolvendo mudanças no nível de Fermi (EF) do semicondutor e do potencial 

redox da solução. No potencial de banda plana (EFB) não há transferência de carga e 

podemos assumir que nesta situação EFB = Ep. Levando em conta essas considerações, 

pode-se construir um diagrama de energia de bandas, onde os valores de potenciais em 

relação ao eletrodo normal de hidrogênio (NHE) foram convertidos numa escala de 

energia204 usando a expressão E (eV) = -4,5 - E (V). Assim, o filme 

H2 TPyPzRu/CuTSPc em contato com o eletrólito e o oxigênio como receptor de elétrons, 
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obtém-se os seguintes valores de potenciais, EFB = -0,22V (vs. Ag/AgCl) ou ~ O V (vs. 

NHE) e para o par redox, Eº~ -0,6 V (vs. NHE). Assumindo o valor de Eg = 1,7 eV e os 

valores recalculados, EFB = -4,5 eV e Eº~ -3,9e V, e ainda considerando que a diferença 

do nível de Fermi e o topo da banda de valência é de 0,2 eV, o diagrama de energia 

construído desses dados pode ser visto na figura 58. 
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Figura 58 - Diagrama simplificado de níveis de energia para o filme de H2TPyPzRu/CuTSPc 
em contato com o par redox 0 2 /02-. 

Quando o semicondutor H2 TPyPzRu/CuTSPc é irradiado com luz de hv > Es, 

os elétrons são promovidos para banda de condução (CB), gerando portadores de carga 

elétron-buraco. O elétron na banda de condução e o "buraco" na banda de valência (VB), 

que eventualmente podem se recombinar. Num semicondutor do tipo p, os portadores de 

carga minoritário (elétrons) migram em direção a interface, enquanto que os portadores 

majoritários ("buracos") difundem para o interior do semicondutor. Na interface 

filme/solução, as espécies oxidadas (02) são reduzidas pelos elétrons, sendo regeneradas 

no contra-eletrodo, resultando em fotocorrente num sistema de circuito fechado. De uma 

certa forma, neste caso o sistema comporta-se como fotoeletrocatalítico, em que uma 

reação espontânea pode ser auxiliada pela incidência de luz , como energia extra para 

ocorrência da reação num potencial aplicado. 

Se consideramos um experimento semelhante para o semicondutor 

H2 TPyPzTRu/CuTSPc imerso num solução de eletrólito contendo o par redox Ji/r , 
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compondo um dispositivo em curto circuito, observa-se uma fotocorrente em tomo de 30 

µA no início do experimento. Aparentemente a fotoresposta parece reprodutível num 

determinado tempo do experimento, como mostrado na figura 59. Porém, observa-se no 

voltamograma de varredura linear mostrado na figura 60, que a corrente de circuito 

aberto no experimento subsequente (-14 µA) é bem menor que o inicial (de 30 µA). 

Assim, ao variar-se o potencial aplicado para valores progressivamente positivos, 

observou-se uma diminuição gradativa da fotocorrente. 
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Figura 59 - Fotocorrente catódica gerada sob irradiação durante 60 segundos (on/oft), e num 
intervalo de 20 segundos cada, fotoresposta obtida por cronoamperometria do filme 
H2TPyPzRu/CuTSPc em contato com o par redox 12/r. 
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Figura 60 - Curva corrente-potencial do filme H2TPyPzTRu/CuTSPc em contato com o par 
redox 12/r, obtida por voltametria de varredura de linear. 

Na tentativa de explicar esse comportamento inesperado, foram realizados 

experimentos semelhantes, a fim de montar um diagrama de energia correspondente à 

situação em que o par Ii/r entra em contato com o semicondutor molecular 

H2 TPyPzTRu/CuTSPc. O gráfico do quadrado de fotocorrente versus potencial aplicado 

para esse par redox, pode ser visto na figura 61 . 

O diagrama foi constnúdo com base nos valores de EFB = 0,31 V (vs Ag/AgCl) ou 

0,53 V (vs NHE) obtido da figura 61, e do par redox cujo Eº = +0,44V (vs NHE), 

seguindo o mesmo procedimento anterionnente comentado. 

Observando o diagrama da figura 62, nota-se que a diferença de energia entre o 

par redox e o filme é da ordem de ~0,3 eV, o que corresponde a uma energia média de 

excitação térmica de promoção dos elétrons, favorecendo a reação direta entre o par 

redox e a interface, sem mediação da luz incidente. E em potenciais positivos, à medida 

que se aproxima do potencial redox da H2 TPyPzTRu (Eº ~0,8V vs NHE), o material 

existente apresenta-se numa quantidade maior de espécie do filme na forma oxidada, 

diminuindo a corrente observada e a contribuição decorrente da incidência da luz. 
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Provavelmente, ocorre uma decomposição lenta do material, que em potenciais positivos 

é favorecida devido ao aumento de condutividade do filme molecular. 
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Figura 61 - Variação do quadrado da densidade de fotocorrente em função do potencial 
aplicado para o par redox 12/ r. 
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Figura 62 - Diagrama simplificado de níveis de energia para o filme de H2 TPyPzRu/CuTSPc 
em contato com o par redox 12 /f. 

A figura 63 apresenta os diagramas de Nyquist do filme H2 TPyPzRu/CuTSPc em 

OV ( vs. Agi Ag 1 na presença e na ausência de luz em meio deaerado. Este potencial 
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aplicado de O V foi escolhido por apresentar uma resposta estável e estar num potencial 

distante do El/2 da espécie H2 TPyPzRu. Pode ser observado do espectro no escuro 

(quadrados), uma região de transferência de carga seguida (entre 43,8 KHz e 39 Hz) por 

uma curta região de controle difusional (entre 0,62 e 2,15 Hz), caracterizada pela 

inclinação de 45° da curva e que conduz a uma região de saturação nas frequências 

inferiores. 
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Figura 63 - Diagrama de Nyquist e Bode IZI (no detalhe) do filme de H2 TPyPzRu/CuTSPc 
(5 bicamadas) obtidas no experimento de EIS, na presença (círculos) ou ausência de luz 
(quadrados) num potencial aplicado de zero volts, na ausência de oxigênio. 

A irradiação do filme gera uma alteração significativa no espectro: um pequeno 

semi-círculo, quase imperceptível na região de alta frequência, indica um valor de 

resistência de transferência de carga de aproximadamente 60 n, entrando em regime de 

saturação logo em seguida. Este valor é cerca de 200 vezes inferior ao valor de Rctl 

obtido no escuro, que pode ser observado no diagrama de Bode IZI no detalhe da figura 

63 . Provavelmente, a promoção de portadores de carga (elétrons) da banda de ~alência 

para a banda de condução transforma o filme em um bom condutor eletrônico/redox. Este 

experimento de EIS é um prova concludente da influência da ação da luz nas 

propriedades condutoras do material molecular depositado sobre o substrato condutor 

transparente de ITO. 



105 

CAPÍTULOS 

8.1-Considerações Finais e Perspectivas 

Como qualquer tese ou dissertação, sempre existem aspectos a ser explorados 

com maior cautela. Sendo assim, esta tese teve o intuito de compreender os aspectos 

estruturais das novas supermoléculas apresentadas: propriedades espectrocópicas, 

eletroquímicas, fotofisicas e fotoquímicas em solução. E, como em solução está 

onipresente o fenômeno de associação observado comumente em ftalocianinas, de forma 

a dificultar qualquer análise de suas propriedades, é importante entender a influência 

desse fenômeno na luminescência do complexo ZnTPyPzTRu, e como isso afeta a 

formação do oxigênio singlete. Para isso é necessário dar continuidade a um estudo mais 

"quantitativo" da formação do oxigênio singlete em ambiente micelar, tanto do ponto de 

vista da criação de um modelo de interação complexo-micela, como possivelmente 

calcular as constantes de dissociação do dímero formado pelo complexo, e as constantes 

de partição no meio micelar. Já que foi observado que a associação dessas moléculas 

afeta diretamente suas propriedades fotofisicas e fotoquímicas. 

Um segundo aspecto desta tese foi o estudo das propriedades eletroquímicas e 

fotoeletroquímicas dos filmes moleculares, no intuito de avaliar suas potencialidades na 

geração de novas interfaces moleculares. Como foi mostrado pelas medidas de 

espectroscopia de impedância eletroquímica, nos filmes formados pelo par iônico 

H2 TPyPzTRu/CuTSPc e pela espécie catiônica H2 TPyPzTRu sozinha, foram constatados 

mecanismos distintos de condução nesses filmes formados, que pode ser ou um 

mecanismo misto envolvendo os complexos periféricos e o anel central da porfirazina, ou 

um mecanismo de condução eletrônica envolvendo somente o sistema de empilhamento 

7t do anel central da porfirazina. É importante ressaltar que a proposição de mecanismos 

de condução por medidas de EIS toma-se bastante complexa no caso desses filmes, 

devido à possibilidade de estarem envolvidos vários tipos de processos, como a condução 

redox entre os sítios de Ru(II), a condução eletrônica do sistema 7t conjugado dos anéis 

dos macrociclos, a condução iônica (eletrólito ou contra-íons) através do filme. 
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Nesta tese não constam outros derivados complexos de porfirazinas metaladas 

centralmente com outros metais, como a CoTPyPz e Al(OH)TPyPz, assim como 

complexos formados com pentacianoferratos. O estudo de tais espécies se apresenta em 

nível preliminar , devido à grande dificuldade na compreensão das suas propriedades em 

solução, ou por causa da presença do fenômeno de associação ou a estabilidade do 

próprio complexo formado. Esta apreciação será feita em colaboração ao trabalho de 

doutorado que se iniciou em 2003 pelo doutorando Márcio Y. Matsumoto, que dará 

continuidade ao estudo dessas novas espécies. 

8.2 -APÊNDICE I 

Nesta seção são apresentados alguns dados referentes a espécie supramolecular da 

tetra-3,4-piridilporfirazina de cobre(II) CuTPyPzTRu que ilustram o comportamento em 

solução, e em filme da CuTRPzTRu/CuTPSPc sobre ITO. A análise e a compreensão dos 

dados não está completa, sendo um trabalho preliminar. 

Esta seção tem por finalidade exemplificar um outro tipo de interface molecular 

gerada a partir desses filmes formados sobre eletrodos, mostrando sua propriedade 

eletrocatalítica em solução aquosa de nitrito. A finalização deste trabalho será importante 

para uma futura aplicação na área de sensores amperométricos. 

8.2.1 - Caracterização do complexo tetrarrutenado da Cu-tetra(J,4-
piridil)porfirazina - CuTPyPz{Ru(bipy)iC1}4(TFMS)4• 

8.2.1.1 - Espectro Eletrônico e Voltamograma Cíclico da Cu-TPyPzTRu 

O espectro uv-v1s do complexo CuTPyPz[Ru(bipy)2Cl]4(TFMS)4, apresenta 

bandas de absorção máximas em 293, 326, 356, 382, 430, 490, 606 e 702 nm, em etanol 

(figura 64). Essas bandas características são referentes aos dois componentes, transições 
• n-n do ligante macrociclo multi-ponte porfirazina e transições MLCT dos complexo de 

rutênio(II). A atribuição de suas bandas foi feita de maneira similar à espécie de zinco. 
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Figura 64 - Espectro eletrônico da CuTPyPz[Ru(bipy)2Cl]4(TFMS)4 de concentração 
4,6xl0~ M em etanol. 

Na figura 65, são mostrados os voltamogramas cíclicos da cobre-porfirazina 

polinuclear, na forma de sal de TFMs-1
, na faixa de 1,7 a-1 ,5V vs Ag/Ag+1

, em DMF, 

TEACIO4 O, 10 M, a diferentes velocidades de varredura. No sentido catódico, nota-se 

dois pares de ondas quase -reversíveis (lpa = Ipc, lp a v112) respectivamente, com E112 = 

-0,11 V e -0,5 V, e três ondas irreversíveis com Epa = -0,69, -1,12 e -1,39 V. Nos 

voltamogramas cíclicos do complexo no sentido anódico, na faixa de potencial entre 0,5 a 

1,7 V vs EPH, a velocidades de varreduras variadas entre 20 a 200 mV/s (figura 65), 

apresentam um par de ondas reversíveis com E112 = +0,97 V. Pode-se atribuir a esse par, 

a oxidação dos íons rutênios (Ru(III)/Ru(II)) dos ligantes periféricos [Ru(bipy)2Cl]1+_ 

Varrendo o voltamograma em sentido negativo, podemos atribuir aos pares 

reversíveis, as reduções monoeletrônicas do anel porfirazínico, respectivamente, a 

primeira (TPyPz (-2)/TPyPz (-3)), e a segunda (TPyPz (-3)/TPyPz (-4)), exatamente 
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como descrito para tetrapiridotetraazaporfirinato de zinco(II) (ZnTPyPz).95 Aos picos 

irreversíveis pode-se atribuir a terceira e quarta reduções do anel porfirazínico, e a 

correspondente redução da bipiridina, respectivamente. 

Nos voltamogramas de pulso diferencial (DPV) das figuras 66, calculando-se a 

relação da integral de área entre os picos de potenciais com E 112 em -0,11 e 0,97 V (picos 

B e A), obtém-se um valor de aproximadamente 4 vezes entre si. Podemos deduzir que as 

ondas reversíveis em potenciais positivos, correspondem a um processo envolvendo 

vários elétrons, enquanto que em potenciais negativos são monoeletrônicos, como é 

esperado para a oxidação dos íons rutênio e as reduções do anel porfirazínico, 

respectivamente. Segundo a literatura, as reduções da cobre-ftalocianina5I,56,66,175 estão 

centradas no ligante, não aparecendo a redução do cobre. 
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Figura 65 - Voltamogramas cíclicos do complexo CuTPyPzTRu (2,83 x 10-3 mol.dm-3) em 
DMF, perclorato de tetraetilamônio(TEACIO4) =0,1 mol.dm-3, velocidades de varredura de 
20, 50, 100 e 200 mv.s-1

• 
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Figura 66 -Voltametria cíclica (linha cheia) e de pulso diferecial (em negrito e tracejado) de 
uma solução 2,83 x 10-3mol.dm-3 do complexo CuTPyPz[Ru(bipy)zC1]4(TFMS)4 em DMF. 
utilizando como eletrólito suporte TEACIO4 0,1 mol.dm-3, varredura em sentido anódico do 
DPV, velocidade de varredura de 20 mV/s. 

8.2.1.2 - Espectroeletroquímica da Cu-TPyPzTRu 

A espectroeletroquímica do complexo de CuTPyPzTRu na região positiva 

mostrada na figura 67 do voltamograma em destaque, indica um comportamento similar 

ao da espécie de zinco, e está de acordo com o esperado para um potencial aplicado na 

faixa de 0,50 a 1,07 V, mostrando a oxidação do componente de rutênio e o fenômeno de 

dissociação-n do dímero. 

A região catódica é marcada por cinco etapas de redução: dois pares de ondas 

quase -reversíveis respectivamente, com E112 = -0, 11 V e -0,5 V, e três ondas irreversíveis 

com Biia= -0,69, -1,12 e -1 ,39 V. 
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Figura 67 - Mudanças espectroeletroquímicas em função do potencial aplicado registradas 
para o complexo CuTPyPzTRu (0,1 x 10-3 mol.dm-3) em DMF, TEAC1O4 =0,1 mol.dm-3, de 
0,50 a 1,07 V, mostrando a oxidação do componente de rutênio e o fenômeno de dissociação 
do dímero. 

Na primeira etapa (figura 68) correspondente a um potencial variando de 0,50 a 

- 0,20 V, observou-se que a transição 1t-1t • das bipidinas em 293 nm manteve-se intacta, e 

ocorreu uma diminuição simultânea da intensidade das bandas referentes a espécie neutra 

[Pz (-2)], bandas Soret e Q em 360 e 710 nm. Paralelamente, ao aparecimento das 

transições referentes a uma espécie ânion radical da porfirazina [Pz (-3)] em 422, 513 e 

614 nm. Esta atribuição é relativa a primeira redução do anel da porfirazina. 

Na segunda etapa mostrada na figura 69, no potencial aplicado na faixa de-0,20 a 

-0,58 V, os espectros de absorção apresentaram uma diminuição da intesidade das bandas 

atribuídas ao ânion radical [Pz (-3)], concomitantemente ao surgimento de transições 

referentes a uma espécie diânion radical da porfirazina [Pz (-4)], em 414 e 853 nm. Essa 

atribuição é consitente com uma segunda redução do anel porfirazínico. 

A terceira etapa mostrada na figura 70, também indicou um processo de redução 

centrado na porfirazina, pois as bandas das bipiridinas mantiveram-se praticamente 
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inalteradas. A espectroeletroquímica na região de - 0,58 a - 0,80 V, exibiu o decréscimo 

das bandas do diânion radical, e o surgimento da banda intensa em 525 nm, decorrente da 

porfirazina triânion radical [Pz (-5)]. Esse processo foi atribuído a terceira redução do 

anel porfirazínico. Outra etapa mostrada na figura 71 também apresentou um processo de 

redução centrado na porfirazina, quando foi aplicado um potencial de -0,80 a -1 ,20 V, 

em que observou-se o aparecimento de uma banda larga em 823 nm e a diminuição 

progessiva das bandas referentes à porfirazina triânion radical. Essa atribuição 

possivelmete corresponde a quarta redução do anel porfirazínico (Pz (-6)). 

A última etapa mostrada na figura 72, corresponde à redução das bipiridinas dos 

complexos periféricos. No potencial aplicado de -1 ,20 a -1 ,45 V, observou-se o 

decréscimo da banda interna pn• pn • das bipiridinas e aparecimento da banda em 366 

nm, sustentando a atribuição da redução dos ligantes bipiridínicos (bipf1
) dos complexos 

de [Ru(bipy)2Cl]1+. 

0,6 .--..-----r-~-..----.----.---,.----.----.---,-~-~--. 

bipy n-n· 

0,4 
= ·-(,J 
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.e 0,2 / ! < 
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Figura 68 - Mudanças espectroscópicas em função do potencial aplicado registradas para o 
complexo CuTPyPzTRu (0,1 x 10-3 mol.dm-3) em DMF, TEACIO4 =0,1 mol.dm-3, de 0,50 V a 
-0,20 V mostrando a formação da porfirazina ânion radical . 
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Figura 69 - Mudanças espectroscópicas em função do potencial aplicado registradas para o 
complexo CuTPyPzTRu (0,1 x 10-3 mol.dm-3) em DMF, TEACIO4 =0,1 mol.dm-3, de -0,20 V a 
-0,58 V mostrando a formação da porfirazina diânion radical e o desaparecimento da 
monoânion. 
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Figura 70 - Mudanças espectroscópicas em função do potencial aplicado registradas para o 
complexo CuTPyPzTRu (0,1 x 10-3 mol.dm-3) em DMF, TEACIO4 =0,1 mol.dm-3, de -0,58 V 
a -0,80 V mostrando a formação da porfirazina triânion radical e o desaparecimento da 
diânion. 
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Figura 71 - Mudanças espectroeletroquímicas em função do potencial aplicado registradas 
para o complexo CuTPyPzTRu (0,1 x 10-3 mol.dm-3) em DMF, TEACIO4 =0,1 mol.dm-3, de 
-0,80 V a -1,20 V mostrando a formação da porfirazina tetraânion radical e o 
desaparecimento da triânion. 
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Figura 72 - Mudanças espectroscópicas em função do potencial aplicado registradas para o 
complexo ZnTPyPzTRu (0,1 x 10-3 mol.dm-3) em DMF, TEACIO4 =0,1 mol.dm-3, de -0,80 V 
a -1,375 V mostrando a formação da bipiridina ânion radical e o desaparecimento da espécie 
tetraânion da porfirazina. 



8.2.2 - Propriedade Eletrocatalítica do filme fino formado pelo par 
iônico CuTPyPzTRu/CuTSPc 

8.2.2.1 - Preparação do Filme 
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O eletrodo de disco rotatório (RDE) de carbono vítreo, área nominal A= 0,198 

crn2 (Pine Instrurnents) foi modificado por meio de sucessivas deposições da 

CuTPyPzTRu e CuTSPc corno descrito anteriormente.1 14,116,117 Foram efetuadas de 3 a 

5 ciclos de deposições. 

Urna solução estoque 0,01 M de NaNO2, pH 4,5 (tampão CH3COOH/CH3COONa 

0,05 M; KCl 0,5 M) foi preparada e então foram registrados os voltarnograrnas cíclicos 

empregando-se o eletrodo modificado após adições de determinadas quantidades da 

solução estoque de No2·, a fim de obter soluções de concentração= 9,90 x 10·5; 1,96 x 

10·4; 3,85 X 10·4; 7,41 X 10-4 e 1,23 X 10·3 M. 

A modificação dos eletrodos de ITO e carbono vítreo foram efetuadas de maneira 

similar aos de porfirinas. No entanto, foi verificado que a velocidade de empilhamento do 

par iônico porfirazinajftalocianina é mais lenta que a de porfirinas. Então, para urna maior 

e melhor reprodutibilidade na deposição do material, deixou-se o substrato mergulhado 

na solução dos complexos por um tempo maior, cerca de 1 minuto para cada deposição. 

Deste modo, foi possível formar filmes homogêneos de espessura controlada, até 1 O 

"bicamadas". Na Figura 73 é mostrado o acompanhamento do crescimento do filme sobre 

substrato transparente, por meio do espectro UV-Vis, evidenciando o controle na 

quantidade de material depositado. 
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Figura 73 -Acompanhamento espectrofotométrico das sucessivas deposições da 
CuTPyPzTRu/CuTSPc sobre ITO. No detalhe está plotado a relação linear da absorbância 
em 685 nm versus o número de deposições. 

8.2.2.2 - Comportamento Eletroquímico do Filme da 
CuTPyPzTRu/CuTSPc 

Os voltamogramas cíclicos dos eletrodos de carbono vítreo modificados com o 

filme de CuTRPzTRu/CuTPSPc (Figura 74) na região de 0,5 a 1,2 V, apresentaram forma 

de sino, baixa corrente de difusão e intensidade de corrente proporcional a velocidade de 

varredura (Figura 74 detalhe), características de monocamadas adsorvidas. O par redox 

observado no voltamograma da figura 74 foi atribuído ao par RullI/II com E112 = 0,98 V. 
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Figura 74 - VC de um eletrodo de carbono vítreo modificado com filme de 
CuTPyPzTRu/CuTSPc (3 deposições, r = 1,86 x 10·10 mol.cm-2). Velocidades de varredura 
indicadas no gráfico, NaNO3 0,5 M, pH = 4,5. No detalhe é mostrado a relação linear da 
intensidade de corrente do pico anódico versus a velocidade de varredura. 
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Figura 75 - Diagrama de Nyquist do experimento de EIS com eletrodo de modificado com 
filme (r = 1,86 x 10·10 mol.cm-2) em 0,97 V (próximo do E112) • No detalhe diagrama de 
Nyquist do experimento de EIS em 0,72 V. NaNO3 0,5 M, pH = 4,5. 
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No diagrama de Nyquist do espectro de impedância eletroquímica obtido em 0,72 

V, região em que não há processo redox, pode-se observar o começo de um semi-círculo 

seguido de uma reta de saturação (Figura 75). Do semi-círculo, considerando esta região 

de controle cinético regido por um circuito simples de Randles RC paralelo, pode-se 

obter o valor da resistência de transferência de carga RcT ~ 60 n. O perfil do diagrama e 

o valor de RcT são coincidentes com os obtidos do filme de porfirazina base-livre e cobre 

ftalocianina. 49 Por outro lado, o perfil do diagrama obtido em 0,97 V, valor próximo do 

E112 do par Runl/II , é bastante distinto do material previamente estudado, em que foi 

observada uma curva característica de componente indutivo. No presente caso, foi 

observado apenas uma curva perpendicular ao eixo ZRe, típica de controle difusional em 

regime de saturação. Esses resultados indicam que no novo material baseado em 

CuTPyPzTRu/CuTPPcS, a condução, na região de potencial próxima ao E112, se dá 

através do processo redox entre os complexos de rutênio. Isso sugere também que a 

componente indutiva, observada anteriormente, deve-se à oxidação do anel porfirazínico, 

gerando um novo caminho de condução redox, que não é observado nesse filme em 

questão. 

8.2.2.3 - Estudo da oxidação eletrocatítica de nitrito em água 

Devido ao fato de em potenciais próximos ao par Runl/II não haver outro processo 

redox acoplado, este material se toma apropriado para se explorar a atividade 

eletrocatalítica de oxidação do íon nitrito, a fim de verificar as influências do anel 

porfirazínico sobre a atividade catalítica dos complexos de rutênio. 

Os voltamogramas cíclicos RDE a várias velocidades de rotação na presença de 

1,96 mM de NO2-, apresentaram forma sigmoidal característica com corrente limite 

formando patamar definido em velocidades de rotação mais baixas (Figura 76). Os 

valores de corrente limite foram medidos em 1,1 V e os gráficos de Levich e Koutecky

Levich (Eq. 2) foram construídos (Figura 77 A-B). As curvas dos gráficos de Levich 

(Figura 77A) apresentam um leve curvatura que se acentuam com o aumento da 
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concentração de nitrito. Isso é uma clara indicação que em altas velocidades de rotação, 

onde o fluxo de massa é elevado, a reação não é mais limitada pela difusão das espécies 

em solução, mas sim pela transferência eletrônica heterogênea entre o mediador (Rurn) 

imobilizado na superfície do eletrodo e o analito (NO2-) em solução. 

1 1 1 -=----+----~-~~-
! nFAk rc o 620nFAD½úJ½u -¼c L / O , O O Equação 3 

Na equação de Koutecky-Levich (Equação 3), h corresponde à corrente limite, Co 

a concentração da espécie redox em solução, Do o coeficiente de difusão da espécie, v a 

viscosidade cinemática, OJ a velocidade angular e k1 a constante cinética de transferência 

eletrônica heterogênea. Por meio dos valores dos coeficientes lineares das retas dos 

gráficos de Koutecky-Levich (Figura 77B), pode-se construir um gráfico de h-1 versus 

C/ (Figura 78) e do coeficiente angular da reta gerada obter o valor de k.f.'. Foi obtido 

wn valor de kf' = 1,45 x 10-2 cm.s-1
. 
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Figura 76 - Voltamograma RDE do eletrodo de carbono vítreo modificado com filme de 
CuTPyPzTRu/CuTSPc (r = 1,86 x 10-10 mol.cm-2

) em solução 1,96 x 10-3 M de No2-, v = 20 
mv.s-1, NaNO3 0,5 M, pH 4,5. As velocidades angulares ro estão mostradas no gráfico. 
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Figura 77 - Gráficos de A) Levich e B) Koutecky-Levich gerados a partir dos valores de 
corrente limite dos voltamogramas de RDE em concentrações de 0,99 (quadrado), 1,96 
(círculo), 3,85 (triângulo), 7,41 (triângulo invertido) e 12,3 x 104 M (losango) de NaNO2• Nos 
gráficos de Koutecky-Levich foram efetuadas regressões lineares e nos gráficos de Levich 
regressões exponenciais de primeira ordem. 
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Figura 78 - Gráfico do coeficiente linear das retas de Koutecky-Levich versus inverso da 
concentração de nitrito. 

Os experimentos foram repetidos, utilizando filmes com diferentes concentrações 

superficiais, de modo a gerar um valor de k1 médio, que não carregue interferências da 

morfologia e espessura dos filmes. No entanto, para concentrações superficiais maiores, 

os filmes gerados possuíam maior rugosidade e os resultados finais de kj[' foram mais 
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dispersos. Por outro lado, não é aconselhável para o cálculo da constante cinética de 

transferência eletrônica heterogênea, restringir os valores de r a valores muito próximos 

aos de rnonocarnadas, porque nesses casos, os dados podem possuir erros referentes a 

área do eletrodo que pode não estar totalmente recoberta com o filme. Desta maneira, 

para o cálculo de k1, foi levado em conta os dados referentes a 1,5 x 10-10 < r / rnol.crn-2 < 

1,5 x 10-9, obtendo assim um k.f(médio) = 3,3 x 104 M-1s-1
. Esse valor é dez vez maior, 

quando comparado ao de filmes eletrostaticarnente auto-estruturados de Co-porfirina 

tetrarrutenada/Zn-porfirina sulfonada 118 e da mesma ordem de grandeza de filmes 

eletropolirnerizados214 de porfirina coordenada a quatro complexos de [Ru(5-

C1Phen)2Cl]\Phen = fenantrolina). 

A reação de oxidação de nitrito a nitrato mediada pelos complexos de rutênio 

envolve 3 etapas (Esquema I). A primeira é a ativação do catalisador com a oxidação dos 

sítios de complexos de rutênio na superficie do eletrodo (O). A segunda etapa é a 

oxidação do íon nitrito mediada pelos complexos de Rum_ Essa etapa (1), que envolve 

dois elétrons, leva o nitrito a um intermediário reativo, provavelmente o íon nitrônio 

(NO2 +), que reage rapidamente com o solvente, abstraindo oxigênio para gerar o nitrato 

(3), espécie termodinarnicarnente mais estável. A reação (1) é a etapa limitante e portanto 

a eficiência catalítica do processo é proporcionalmente dependente de k1 ( = k1)- 6 

Como pode ser visto, Os filmes de porfirazinas tetra-rutenadas exibem 

propriedades eletrocatalíticas bastante interessantes, o que os torna úteis corno materiais 

ativos em sensores amperornétricos, da mesma maneira semelhante ao que ocorre com as 

porfirinas tetrarrutenadas análogas 116, 117 e as polirnerizáveis. 

Esquema I 
RuII Rum + e- (O) 

2Rum 
kl 

2Run + NO- +NO+ (1) 2 
k_1 

2 

NO2+ + H2O 
k2 NO - + 2H+ (2) .. 3 
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8.3 -APÊNDICE II 

Nesta parte da tese vamos tecer alguns breves comentários teóricos sobre 

espectroscopia de impedância eletroquímica, 78,209 com o intuito de esclarecer alguns 

parâmetros obtidos a partir da análise dos resultados. 

8.3.1-Alguns aspectos da espectroscopia de impedância eletroquímica. 

A base de todos experimentos potenciostáticos é a medida da resposta da corrente 

ao potencial interfacial aplicado. A corrente é devida à transferência de elétrons entre o 

eletrodo de trabalho e moléculas na solução interfacial, i.e., e é diretamente proporcional 

à velocidade de reação. 

O+e-BR 
A energia livre termodinâmica para este processo é dada pela equação de Nerst, 

que relaciona o potencial aplicado (E) ao potenciaal padrão (Eº) e às concentração de 

equilíbrio de O (Cso) e R (C8
R) na superficie do eletrodo de trabalho. 

E=Eº + 0,059/n log C8o / C8
R 

É importante notar que o processo acima é um processo dinâmico, i.e., mesmo 

quando E=Eº, e C8
0 = C8

R, elétrons ainda estão sendo transferidos, mas como a 

velocidade de redução (reação direta) é igual a velocidade de oxidação (reação reversa), 

não há corrente líquida. Uma mudança nos valores de C8
0 e C8

R devido a uma mudança 

no potencial aplicado leva a mudanças nas velocidades de redução e oxidação ( quando o 

potencial aplicado toma-se mais negativo, a velocidade de redução aumenta, e a 

velocidade de oxidação decresce, i.e., há uma redução resultante). Entretanto, a 

velocidade na qual C8
0 e C8

R muda para novos valores de equilíbrio (e desta maneira a 

resposta da corrente) depende das velocidades das reações de transferência de elétrons 

(Vl). 

A magnitude da densidade de corrente pode também depender de outros 

parâmetros, como exemplo, a velocidade (V2) do transporte de massa do seio da solução 
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para a região interfacial ( pela difusão e/ou convecção). A importância de um dado 

parâmetro depende da cinética daquele parâmetro relativa à escala de tempo do 

experimento eletroquímico. Por exemplo, se a velocidade de transferência é relativamente 

baixa para a escala de tempo do experimento, então a corrente pode ser limitada por 

cinética de transferência de elétrons; mas se esta é rápida , então a corrente pode ser 

limitada por difusão. Logo, a mudança na corrente com a alteração da escala de tempo, 

pode ser usada para calcular a velocidade da transferência de elétrons (ksh)- Mas, 

geralmente não é possível mudar a escala de tempo durante o curso do experimento. 

Uma vez que entendemos a importância das duas velocidades envolvidas em 

reações deste tipo é natural pensar que, se a velocidade de transferência de elétrons for 

lenta com relação à escala de tempo do experimento, então a corrente total é limitada pela 

cinética de transferência de elétrons. Ao contrário, se for rápida, a corrente então é 

limitada por transporte de massa. Este é o motivo pelo qual é possível calcular ksh por 

variação de velocidade em voltametria cíclica. 

eletrodo 

V1 e """'--+--+-1 

ksh 

..... Ox 

Transf. 
de 
elétrons 

difusão 

V2 
Red ~--

0
-- Red 

Figura 79 - Parâmetros cinéticos envolvidos em processos eletródicos 

Em um experimento de EIS, trabalhamos em potenciais fixos, isto é quando temos 

concentrações constantes na relação de Nemst. Ao potencial E de eletrodo sobrepomos 

um potencial alternado, com o objetivo de perturbar estas concentrações superficiais. Este 

sinal é de alguns m V. A frequência deste sinal é variada em uma grande faixa que vai de 

alguns mHz até MHz. A resposta do sistema a esta perturbação senoidal depende das 

velocidades (Vl e V2 da Figura 79), além de outros parâmetros, e é expressa como uma 
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diferença de fase entre o potencial AC aplicado e a corrente AC medida. A impedância 

eletroquímica é o fator de proporcionalidade entre potencial aplicado e corrente de 

resposta alternados. 

O sinal de excitação, é expresso como uma função do tempo por: 

E(t) = E0 cos (wt) eq.1 

E(t) é o potencial em um tempo t, Eo é a amplitude máxima do sinal, e ro é a frequência 

angular (rad/s). A relação entre a frequência, em Hertz, e a frequência angular ro 

( expressa em radianos/segundo), é dada por: 

á} = 21rf eq.2 

Em um sistema linear, a resposta em termos de corrente, lt, é deslocada em fase, e 

tem uma amplitude 10 que é diferente de Eo: 

l(t) = 10 cos (wt - r/;) eq. 3 

Uma expressão análoga à lei de Ohm nos permite calcular a impedância do 

sistema da seguinte forma: 

Z = E(t) = 
I(t) 

E0 cos( mt) _ Z cos( mt) 
- o 

I Ocos( wt- r/;) cos( wt- r/;) 
eq.4 

A equação 4 mostra a impedância expressa em termos de magnitude, Zo,e ângulo de fase, 

$. 

Utilizando as relações de Euler ( aqui j = -1 o,s = i ), 

exp(j r/;) = cosrj; + j sinr/; eq. 5 

é possível transformar a impedância em uma função complexa. Assim o potencial passa a 

ser descrito por: 

E(t) = E0 exp(jwt) eq. 6 



e a correspondente corrente por: 

I(t) = 10 exp(jmt- jq,) eq. 7 

A impedância é expressa por um número complexo como mostrado abaixo: 

Z = E = Z0exp(jq,) = Z0 (cosq,+ jsinq,) 
I 

eq. 8 
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Toda medida de impedância eletroquímica consiste em uma parte resistiva e outra 

reativa. Isto é, os dois extremos de uma impedância são a passagem de uma corrente por 

um resistor puro ou por um capacitor puro. Nestes casos, teremos dois extremos 

novamente, uma corrente com <p=O em um resistor puro ( i e u em fase) ou uma corrente 

em quadratura em um capacitor puro a uma determinada frequência (i eu com cp=n/2). 

Nestes casos com um potencial oscilante 

u=Umax sin (mt) 

teremos para um resistor R: 

eq. 9 

i= u/R= Umax (mt)/R eq. 10 

e para um capacitor C: 

i=Cdu/dt=Umax m cos (mt) eq. 11 

=Umax C m sin ( mt + n/2) eq. 12 

=Umax sin (mt + n/2)/Xc eq. 13 

(Xc= l/mC é chamada Reatância capacitiva, que acaba equivalendo a um resistor) 

Logo i= -jE/Xc eq. 14 

itotal= u/(R-jXc) onde j = ✓-1 eq. 15 

( aqui a corrente é expressa em termos imaginários.) 

itotal= E/Z eq.16 
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É natural então pensar em decompor a impedância em duas porções: a porção 

resistiva (Z real ou Z') e a porção reativa (Z imaginário ou Z"). Temos então dois eixos 

em uma representação imaginária Z'=R e Z"=-iXc, onde podemos representar vetores, 

desta vez em coordenadas cartesianas. Temos agora um vetor impedância que é composto 

por estas porções e tem uma amplitude igual à sua norma (Figura 80) 

Deste modo representamos em um mesmo gráfico a fase, a nonna e visualisamos 

bem o tipo de circuito que caracteriza o vetor impedância. Este tipo de representação é 

conhecido por diagrama de Nyquist ou Cole-Cole. 

0 
Componente real ou resistiva 
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....:; 

\ 
Norma do vetor=amplllude 

Figura 80 - Representação de fasores no plano imaginário. 

Olhando a equação 8 notamos que a expressão de Z(ro) é composta de uma parte 

real e outra imaginária (j é a raiz de - 1 ). Se fizermos um gráfico destas duas partes, onde 

representamos a parte real no eixo X e a imaginária no eixo Y obtemos um gráfico de 

"Nyquist". Note no gráfico (Figura 81) abaixo que o eixo Y é sempre negativo, e que 

cada ponto do gráfico de Nyquist representa um valor de frequência. 
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Figura 81 - Gráfico de Nyquist com o Vetor Impedância 

Podemos observar também, na mesma figura, que as frequências mais altas estão 

do lado esquerdo da figura e as baixas, à direita. Isto vale para a maioria dos espectros de 

EIS mas não todos, por isto é sempre importante anotar a direção do aumento das 

frequências ( ro com a seta) No gráfico de Nyquist, o vetor impedância possui uma norma 

correspondente a IZI. O ângulo que este forma com o eixo X, corresponde ao ângulo de 

fase <!>, onde <I> = arg(Z). Por fornecer tanta informação ao mesmo tempo, os gráficos de 

Nyquist são os mais utilizados. Um grande inconveniente existe no entato, não temos 

idéia do valor das frequências no gráfico, o que nos obriga a anotar alguns pontos, que 

nos servem de referência. 

8.3.1.1 - Circuitos equivalentes 

O comportamento dos sistemas eletroquímicos pode ser associado ao de circuitos 

simples, com elementos passivos como resistores, capacitores e indutores. Montando 

circuitos simples podemos parametrizar e entender melhor os fenômenos que ocorrem na 

solução e na superficie dos eletrodos em estudo. Parâmetros como condutância da 

solução, resistência da célula eletroquímica, capacitância da dupla-camada elétrica, além 

de parâmetros relacionados aos coeficientes de difusão e às constantes de transferência 

eletrônica entre outros, podem ser obtidos com auxílio destes circuitos equivalentes. 

Vários circuitos podem descrever um mesmo espectro de impedância, sendo dificil 
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assegurar que este ou aquele circuito é a reprodução mais fiel do sistema em estudo. Os 

circuitos equivalentes servem principalmente como ponto de partida para comparações 

dentro de um mesmo sistema, em que variamos as condições experimentais como 

potencial aplicado, temperatura ou ainda natureza do eletrólito. 

Boa parte dos sistemas eletroquímicos comporta-se como um circuito do tipo RC 

em paralelo, onde temos um capacitor associado a um resistor, e esta unidade básica é 

vista como a capacitância da dupla-camada elétrica do eletrodo de trabalho, em paralelo 

com um elemento resistivo referente à transferência eletrônica na superficie do mesmo. 

Em série com este, existe um termo referente aos coeficientes de difusão das espécies em 

solução, conhecido como impedância de Warburg. Este tipo de circuito é conhecido 

como circuito de Randles, e é o que há de mais simples para se caracterizar sistemas 

eletroquímicos. 

¼li 
Rs 

w 
Rct Zw 

Figura 82 - Circuito de Randles onde temos Cdl: capactitância da dupla-camada elétrica, 
Rs:resistência da solução e Rct: resistência de transferência de carga, e Zw: impedância de 
Warburg. 

Circuitos de Randles simulam bem espectros que apresentam basicamente duas 

regiôes em representações de Nyquist: Um semi-círculo em altas frequências e uma reta a 

45° do eixo real em baixas. A reta representa o domínio de frequências onde ocorre um 

controle da corrente do sistema eletroquímico por difusão, e o semi-círculo representa 

uma região de frequências onde o controle passa a ser cinético, ou seja, dependente da 

transferência de elétrons. A proporção entre estas regiões depende da grandeza dos 

elementos Zw e Rct, sendo possível determinar desta maneira qual dois dois é o fator 

limitante predominante do sistema. A Figura 83 mostra as representações de Nyquist e de 

Bode ( outra maneira de representar os espectros EIS), de espectros equivalentes aos 

elementos do circuito de Randles individualmente. 



128 

.. -NA ., o 

xc=-1 .. -n- .1 
~lnc~0.5 .. --¾J- .lfa 

õ 

~ 
(C 

~ N - ... 
tf, 

.. -1......,. ...... '-, -... z,,. 

inc= -1 .. ~ .. 
log co 

Figura 83 - Paralelo entre as representações de Bode (esq.) e de Nyquist ou Cole-Cole. 

Podemos comparar sistemas rápidos e lentos de maneira simplificada. 

Observando a resposta do Ferroceno em solução a OV , notamos um controle difusional 

em todos os pontos experimentais. Isto quer dizer então que temos transferências 

eletrônicas extremamente rápidas e que a etapa limitante da reação redox é o transporte 

de massa (Figura 84 a). No caso do par Ferro/ferricianeto, (Figura 84 b) o que se observa 

são duas regiões distintas, um controle misto: Uma delimita um semi-círculo indicando 

um domínio de frequências onde o controle é cinético. A outra mostra wna reta de 

Warburg onde o controle é difusional. Podemos afirmar que a velocidade de transferência 

eletrônica de (a) é muito maior que a de (b ). 
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Figura 84 - Diagrama de Nyquist para o par Ferroceno/Ferrocínio (a) e para o sistema 
Ferro/Ferricianeto em O volt (b). 

8.3.1.2 -Considerações para EQMS ( eletrodos quimicamente 
modificados) 

Sistemas modificadores de eletrodos, apresentam particularidades que alteram 

significativamente a resposta dos eletrodos submetidos ao potencial alternado das 

medidas de EIS. Um primeira consideração a ser feita é que o filme não é uma superfície 

100% regular, e que eventualente pode apresentar poros ou defeitos estruturais. Além 

disto, os materiais podem ser isolantes ou condutores. Estes podem ser condutores 

iônicos, condutores eletrônicos, redox ou apresentar mecanismos de condução mistos 

como muitas vezes é o caso. Aos parâmetros eletroquímicos da célula, devemos 

acrescentar mais parâmetros, desta vez relativos ao filme modificador. Isto significa, 

adiconar um termo associado à estrutura dos poros, velocidade de difusão das espécies 

em solução nos poros, velocidade de difusão dos portadores no seio do filme, 

capacitâncias interfaciais de filme/eletrodo, filme/solução, poros/solução, coeficientes de 

transferência eletrônica nas mesmas interfases entre outros parâmetros, o que toma os 

circuitos equivalentes extremamente mais complexos. Os circuitos utilizados para este 
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tipo de associação são conhecidos como circuitos em escada, também conhecidas por 

linhas de transmissão (Figura 85). 

Polimero 

Eletrodo 

Fllme polimérlco 

Interface Fibra 
pol imérica/solução dos 

- poros 

Selo do elet rólito 
Eletrólito suporte nos suporte 
poros 

Figura 85 - Modelo simplificado de linha de transmissão onde cada elemento x, y e z 
representa um circuito equivalente independente. 

Os espectros de EIS de eletrodos modificados apresentam mais ruído, e os semi

círculos de transferência de carga são geralmente deprimidos, aparecendo apenas como 

um arco no espectro. Região de controle difusional, as regiões de Warburg, apresentam 

ângulo inferior a 45° e regiões de saturação (ver adiante) raramente atingem 90°. 

-z" I 

Z' 

Figura 86 - Espectro de Nyquist normal e deprimido, comum em eletrodos modificados. (a 
parte em cinza não aparece no espectro, serve para ilustrar o que acontece com o semi
círculo de transf. de carga.) 

Felizmente, existem aproximações para filmes finos que simplificam muito este 

modelo, transpondo-o para circuito do tipo Randles descritos anteriormente, contendo 

uma ou mais unidades. Com este objetivo, alguns autores lançam mão de elementos de 
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circuitos "virtuais" chamados de elementos de fase constante, EFC, para simular 

elementos não ideais. Os EFC, são capazes de compensar estes desvios em simulações 

de circuitos oriundos das heterogeneidades estruturais ou distribuições de valores de 

alguma grandeza fisica na superficie dos eletrodos. 

Matematicamente a impedância de um EFC é dada por: 

1 / Z = Y = Qº ( jro )° eq. 17 

Onde Qº é a admitância (1/ IZI) em ro=l rad/s. (também conhecida por Y) 

Uma consequência desta equação é que o valor do ângulo de fase ($) do EFC é 

independente da frequência, sendo constante e de valor -(90*n) graus, daí o nome dos 

elementos de fase constante. 

Quando n=l , a equação é a mesma que para a impedância de um capacitor puro onde 

Qº=C. 

1 / Z = Y = jro Qº = j roe eq. 18 

Quando n se aproxima de 1 o EFC se comporta como um capacitor, mas o ângulo 

de fase não é 90°, acaba sendo menor em todas as frequências. A representação no plano 

complexo de um EFC é muito simples, para um EFC só, (simbolizado usualmente por Q), 

a representação é uma linha, que forma uma ângulo de n*90º com o eixo real mostrado 

em laranja no desenho da Figura 87. Quando colocado em paralelo com um resistor 

(simbolizado por R), obtemos um arco, mostrado em verde que corresponderia a um 

semi círculo deprimido, cuja interseção localizaria-se teóricamente no eixo laranja

avermelhado. O ângulo de depressão do semi-círculo corresponde então a (1-n)*90° . 
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Figura 87 - Os EFC em diagramas de Nyquist. 

Muitos autores questionam o uso de EFCs, mas ainda é uma das maneiras mais 

simples de se obter circuitos equivalentes a eletrodos modificados, eliminando 

praticamente todos os desvios inerentes à sua condição. 

Eletrodos modificados apresentam outra peculiaridade. Frequentemente, observa

se uma terceira região nos diagramas de Nyquist, em baixas frequências. Ao final da 

região de Warburg, o coeficiente angular da reta passa abruptamente de 45° para 90°, 

descrevendo um comportamento puramente capacitivo, que é conhecido como região de 

saturação. Segundo a maioria dos autores, esta transição se dá por uma saturação de carga 

no filme e esta capacitância, conhecida como capacitância de baixa frequência (Clf), está 

relacionada com a capacidade de armazenamento de carga do modificador. Seu valor 

depende portanto da quantidade de modificador sobre o eletrodo, ou seja da espessura do 

filme. Não é raro, em sistemas controlados por transferência de carga, que o diagrama de 

Nyquist passe de um semi-círculo em altas frequências diretamente para uma região de 

saturação, neste caso não observamos região de Warburg, com sua inclinação típica de 

aprox. 45°. 
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