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ν Velocidade de varredura

λ Comprimento de onda

ε Coeficiente de absortividade molar

Acn Acetonitrila

CCD Cromatografia em camada delgada

CH3Cl Clorofórmio

Dcm Diclorometano

Dmf N,N’ - Dimetilformamida

Epa Potencial de pico anódico

Epc Potencial de pico catódico

EQM Eletrodo Quimicamente Modificado

H2P Porfirina base livre

ipa Corrente de pico anódica

ipc Corrente de pico catódica

MeOH Metanol

MnAc Acetato de manganês II tetrahidratado

MnP Manganêsporfirina

MnTPP+ 5,10,15,20-tetrafenilporfirina manganês (III)

[Mn(T2APP)]Cl cloreto de 5, 10, 15, 20–tetrakis(2’-

aminofenil)porfirinamanganês(III)

[Mn(T4MpyP)](PF6)5 hexafluorofosfato de 5, 10, 15, 20–tetrakis(4’-

metilpiridil)porfirinamanganês(III)

NO Óxido nítrico

P-450 Citocromo P-450

PhIO Iodosilbenzeno
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PTBA Perclorato de tetrabutilamônio

Py pirrol

Py 4-metil-piridil

PyCOOH Pirrol-2-carboxi-ácido

RR120 Corante vermelho reativo 120

UV/Vis Ultravioleta/visível
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Este trabalho descreve a preparação e caracterização de eletrodos

modificados com metaloporfirinas e sua utilização para a redução e/ou oxidação de

compostos orgânicos.

As metaloporfirinas utilizadas foram a hexafluorofosfato de 5, 10, 15, 20–

tetrakis(4’-metilpiridil)porfirinamanganês(III) - [Mn(T4MpyP)](PF6)5 e  cloreto de 5, 10,

15, 20–tetrakis(2’-aminofenil)porfirinamanganês(III) -  [Mn(T2APP)]Cl.  Estas

manganêsporfirinas (MnP) foram obtidas a partir das reações das porfirinas base

livres comerciais: cloreto de 5, 10, 15, 20–tetrakis(4’-metilpiridil)porfirina -

[H2(T4MpyP)]Cl4 e 5, 10, 15, 20–tetrakis(2’-aminofenil)porfirina - [H2(T2APP)], com o

sal de manganês (II).

A [Mn(T4MpyP)](PF6)5 foi purificada por recristalização em metanol e

clorofórmio e a [Mn(T2APP)]Cl foi purificada por cromatografia em coluna de sílica

usando como eluente a mistura diclorometano/metanol (1%). As manganêsporfirinas

foram caracterizadas por espectroscopia UV/Vis, voltametria cíclica e

espectroeletroquímica.

Para a modificação do eletrodo utilizou-se 2 diferentes métodos dependendo

da manganêsporfirina: a) pré-eletropolimerização do pirrol seguido pela adsorção da

[Mn(T4MpyP)]5+ e b) polimerização do pirrol-2-carboxi-ácido na presença da

[Mn(T2APP)]Cl; ambos sobre eletrodo de carbono vítreo.

Os resultados obtidos mostraram que filmes de polipirrol/[Mn(T4MpyP)]5+

obtidos por eletropolimerização do pirrol seguido de imersão em uma solução da

[Mn(T4MpyP)]5+ em meio tamponado (tampão fosfato, pH=7,4), exibem forte

retenção na superfície do eletrodo, com alta estabilidade do sinal voltamétrico em

potencial de – 0,37 V vs Ag/AgCl, atribuído à redução Mn(III) / Mn(II). Para

comprovar a presença da manganêsporfirina no filme preparou-se um filme

5HVXPR
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semelhante sobre eletrodo de vidro/ITO. Neste eletrodo modificado foi possível

observar, por espectroscopia UV/Vis, a presença da banda Soret em 466 nm,

característica desta manganêsporfirina. Deste modo, observou-se que eletrodos

modificados por polipirrol podem ser utilizados para incorporação do cátion

[Mn(T4MpyP)]5+, formando filmes estáveis, utilizando-se o ânion fosfato como

contra-íon na formação do filme. Este EQM/MnP foi investigado quanto à sua

capacidade de catalisar a redução eletroquímica do corante têxtil RR120 (vermelho

reativo 120). Embora tenha sido observado um aumento na corrente referente à

redução Mn(III)/Mn(II) do filme, esta variação não apresenta potencialidade de

aplicação analítica, devido à baixa sensibilidade, traduzida pelo pequeno incremento

de corrente em relação ao sinal da manganêsporfirina retida no filme.

Para a [Mn(T2APP)]Cl observou-se que o melhor método para a modificação

do eletrodo foi por polimerização direta do pirrol-2-carboxi-ácido na presença desta

manganêsporfirina. Estudos referentes à capacidade eletrocatalítica deste EQM/MnP

foram realizados para a redução eletroquímica do corante têxtil RR120. Uma

variação significativa na corrente foi observada, apresentando assim potencial de

aplicação na análise deste corante.

Palavras chave: Metaloporfirinas, Eletrodos modificados, Procion Red HE-3B.
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This work describes the preparation and characterization of metalloporphyrin-

modified electrodes and their application in the reduction or/and oxidation of organic

compounds.

The studied metalloporphyrins were 5,10,15,20-tetrakis(4’-methylpyridyl)

porphyrinmanganese(III)hexafluorophosphate, [Mn(T4MPyP)](PF6)5, and 5,10,15,20-

tetrakis(2’-aminophenyl)porphyrinmanganese(III)chloride, [Mn(T2APP)]Cl. These

manganese porphyrins (MnP) were obtained through the reaction of commercial free

base porphyrins: 5,10,15,20-tetrakis(4’-methylpyridil)porphyrinchloride,

[H2(T4MPyP)]Cl4, and 5,10,15,20-tetrakis(2’-aminophenyl)porphyrin, [H2(T2APP)],

with the manganese(II) salt.

[Mn(T4MPyP)]5+ was purified by recrystallization in methanol/chloroform and

[Mn(T2APP)]Cl was purified by column chromatography on silica using

dichloromethane/methanol (1%) as eluent. The manganese porphyrins were

characterized by UV/Vis spectroscopy, cyclic voltammetry and

spectroelectrochemistry.

The modified electrodes were prepared using two different methods

depending on the manganese porphyrin: a) pre-electropolymerization of pyrrole

followed by adsorption of [Mn(T4MPyP)]5+ and b) polymerization of pyrrole-2-

carboxyacid in the presence of [Mn(T2APP)]Cl. In both methods, vitreous carbon disk

was used as electrode.

The results have shown that polypyrrole/[Mn(T4MPyP)]5+ films obtained

through electropolymerization of pyrrole followed by immersion in [Mn(T4MPyP)]5+

solution in phosphate buffer (pH=7.4) are strongly adsorbed on the electrode surface.

They present high stability of the voltammetric signal in – 0,37 V vs. Ag/AgCl, due to

Mn(III)/Mn(II) reduction. In order to prove the presence of the manganese porphyrin

on the film, a similar film was prepared on the ITO electrode. It was possible to

$EVWUDFW
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observe the characteristic manganese porphyrin Soret band in 466 nm in this

modified electrode. Therefore, polypyrrole modified electrodes can incorporate the

[Mn(T4MPyP)]5+ cation, giving rise to stable films. The phosphate ions probably act

as counter-ions during film formation. This EQM/MnP was investigated as catalyst for

the electrochemical reduction of the textile dye RR120 (red reactive 120). Although

an increase in the current was observed due to Mn(III)/Mn(II) reduction, this was not

significant enough for analytical purposes. This probably happens due to its smaller

sensitivity if compared to the film current itself.

The  [Mn(T2APP)]Cl modified electrode was prepared by direct polymerization

of pyrrole-2-carboxyacid in the presence of this manganese porphyrin. The

electrocatalytic activity of this EQM/MnP was investigated for the electrochemical

reduction of the RR120 dye. A significant increase in the current was observed,

which enabled its use for analytical purposes in the case of this dye.

Keywords: Metallorphyrins, Modified electrodes, Procion Red HE-3B
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I – 1. ASPECTOS GERAIS

A explicação de Lavoisier para o fenômeno da combustão em 1774 marcou o

fim da teoria do flogístico e o advento da era moderna na química. Lavoisier estudou

os processos de oxidação biológica e, baseando-se em estudos quantitativos com

humanos, concluiu que a respiração é uma combustão lenta de vários nutrientes,

como gorduras e açúcares. Ele definiu oxidação como a adição de átomos de

oxigênio a um substrato e redução como a retirada destes (Reação 1) [Sheldon

(1994); Schiavon (1998)].

               Reação 1

O desenvolvimento de reações de oxidação seletivas de moléculas orgânicas

continua sendo de extrema importância para a obtenção de novas substâncias e

novos materiais, tanto na indústria química como na indústria farmacêutica [Davoras

& Coutsolelos (2003); Cunningham et al. (2002); Liu et al. (2002)]. Atingir esse

objetivo é uma tarefa difícil uma vez que essas reações são freqüentemente

acompanhadas pela formação de radicais livres, fazendo com que a baixa

seletividade seja uma das suas principais características [Li & Xia (2003); Diab &

Schuhmann (2001); Smith (1975)]. Consequentemente, há uma grande necessidade

em projetar catalisadores que controlem ou evitem a formação dessas espécies

altamente reativas.

A natureza soluciona este problema através de enzimas de oxigenação

capazes de conduzir reações de oxidação seletivas à temperatura ambiente, sob

pressão atmosférica. Uma classe de enzimas muito estudada são as

S + 1/2 O2                                      SO
oxidação

redução

,QWURGXomR
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monooxigenases, como o citocromo P-450, hemeproteínas capazes de oxidar

seletivamente uma grande diversidade de substratos, incluindo substratos inertes

como os hidrocarbonetos [Guo & Peng (2003); Guo et al. (2003b); Mohajer &

Rezaeifard (2002); Montellano (1986)].

Uma das estratégias adotadas nas últimas décadas para o aproveitamento do

potencial catalítico das enzimas na química fina consiste no desenvolvimento de

novos catalisadores sintéticos capazes de mimetizar o comportamento destes

sistemas biológicos. Metaloporfirinas sintéticas têm despertado grande interesse por

ser o grupo prostético de hemeproteínas como as monooxigenases (citocromo P-

450), as catalases, as peroxidases e as ligninases [Mohajer & Rezaeifard (2002);

Cosnier et al. (2000); Rocha et al. (2002); Schiavon et al. (2001); Meunier (1992)].

As hemeproteínas diferem umas das outras pela cadeia polipeptídica, em

alguns casos pela estrutura do grupo heme, estado de oxidação do íon de ferro (+2

ou +3) e principalmente pelo ligante axial [Dolphin et al. (1997); Meunier (1992)]. A

ferroprotoporfirina IX (Figura 1) constitui o sítio ativo de hemeproteínas que

apresentam importantes papéis biológicos, como por exemplo o transporte e

armazenamento de oxigênio (hemoglobina e mioglobina), transferência de elétrons

(citocromos) e a oxidação catalítica de compostos orgânicos (citocromo P-450)

[Sheldon (1994)] (Figura 1).  Na hemoglobina e mioglobina a ferroporfirina se liga a

proteína através da coordenação do ferro ao imidazol de um resíduo histidínico e no

citocromo P-450 ao tiolato de um resíduo de cisteína.  A mudança do ligante axial

imidazol para tiolato, provoca uma alteração na função da hemeproteina de ligar-se

reversivelmente ao 02 (hemoglobina e mioglobina) para sua ativação no citocromo P-

450 [Sheldon (1994)].
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Figura 1: Hemeproteínas e seus papéis biológicos [Sheldon (1994)].

I – 2. CITOCROMO P-450

Os citocromos P-450 estão presentes em todos os organismos vivos, de

plantas a mamíferos. Nos mamíferos eles estão presentes em vários tecidos e

orgãos, principalmente no fígado [Montellano (1986)]. Aproximadamente quinhentos

citocromos P-450 de várias espécies já foram clonados e sequenciados. Os

citocromos são os principais representantes das monooxigenases, sendo capazes

de catalisar seletivamente uma grande diversidade de reações de oxidação,

incluindo substratos inertes como os hidrocarbonetos [Guo & Peng (2003); Guo et al.

(2003); Mohajer & Rezaeifard (2002); Montellano (1986)].
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Essas enzimas usam dois elétrons do NADPH para ativar o oxigênio

molecular e transferir um átomo do oxigênio para substratos lipofílicos, conforme

mostrado na reação 2 [Werck-Reichhart et al. (2002); Montellano (1986)].

Essa reação catalítica é inibida pelo monóxido de carbono, CO, o qual

apresenta alta afinidade pelo sítio ativo da enzima, competindo com o oxigênio.

Quando na forma reduzida com o monóxido de carbono, P-450-Fe(II)-CO, o

complexo absorve luz fortemente em 450 nm, sendo a principal característica desses

complexos e que dão nome à essa família de enzimas (P-450 significa       “pigmento

que absorve em 450 nm”) [Werck-Reichhart et al (2000); Halkier (1996); Montellano

(1986)].

Essas enzimas foram nomeadas incorretamente como citocromos, quando

identificadas pela primeira vez, devido à similaridade de seu espectro eletrônico e de

suas propriedades magnéticas com os citocromos b [Montellano (1995)].

A superfamília das enzimas citocromo P-450 é composta por mais de 500

diferentes enzimas, purificadas e sequenciadas, provenientes de bactérias, fungos,

plantas, insetos, peixes e mamíferos [Halkier (1996)]. A nomenclatura utilizada

atualmente corresponde a uma revisão proposta por Nelson et al, 1996 [Nelson et al.

(1996)] na qual as seqüências de genes são chamadas de CYP (para “cytochrome”

P-450), seguido pelo número que indica a família, subfamília e isoforma,

respectivamente. Uma vez que a nomenclatura é baseada na similaridade total da

seqüência, nenhuma informação relacionada à função do P-450 pode ser assumida

nessa classificação. Atualmente a superfamília é composta por 70 famílias, com 127

subfamílias e o número de sequenciamento cresce rapidamente [Weck-Reichhart et

al. (2000); Newcomb et al. (2000); Scott (1999)].

RH + O2 + 2e + NADPH + H+
                        R - OH + H2O + NAPD+ Reação 2
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O grande interesse nesta enzima baseia-se na notável característica dessas

monooxigenases que corresponde a grande variação na especificidade de substrato

dos diferentes P-450. Como exemplo, CYP1A1 pode metabolizar mais de 20

substratos, enquanto CYP7A1 tem apenas um substrato conhecido. Alguns P-450

têm uma coincidente especificidade por um determinado substrato, que pode ser

metabolizado por múltiplos P-450. Alguns P-450 produzem somente um metabólito

para um dado substrato enquanto outros podem produzir uma diversidade de

metabólitos [Halkier (1996)].

I – 3. CICLO CATALÍTICO DO CITOCROMO P-450

Todos os citocromos P-450 descritos têm como sítio ativo uma

ferroprotoporfirina IX ligada à proteína através de um ligante proximal cisteinato.
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Figura 2: Cicio catalítico proposto para o citocromo P-450 na oxidação de substratos

orgânicos [Berger & Sligar (1992)].

As enzimas diferem entre si na natureza do ambiente protéico que está

próximo ao heme e que é capaz de ligar substratos seletivamente e mantê-los

próximo ao sítio ativo.

Apesar da grande diversidade de substratos oxidados pelos vários tipos de P-

450, todos eles parecem ter um ciclo catalítico comum para ativação do oxigênio

molecular (Figura 2) [Groves et al. (2000); Berger & Sligar (1992)]. O ciclo catalítico

descrito é baseado em vários estudos da monooxigenase de cânfora, da

Pseudomonas putida [Milgrom (1997)].

Em seu estado de repouso, o citocromo P-450 existe sob a forma de dois

complexos de FeIII em equilíbrio. O complexo 1 corresponde ao ferro

hexacoordenado baixo spin com dois ligantes axiais, os quais são um resíduo de

cisteína proveniente da proteína e um grupo OH ou molécula de água. O complexo

2 é um complexo pentacoordenado alto spin tendo como ligante axial apenas o

resíduo de cisteína. A ligação do substrato no sítio protéico próximo ao heme leva a

um deslocamento do equilíbrio em direção ao complexo pentacoordenado. O

complexo alto spin P-450-substrato é então reduzido por um elétron através do

NADPH via uma cadeia de transferência de elétrons [Berger & Sligar (1992)]. O

complexo 3, resultado dessa etapa, liga-se ao oxigênio molecular, dando origem ao

complexo 4, hexacoordenado baixo spin, relativamente estável.

A segunda redução por um elétron leva à formação da espécie

ferro(III)hidroperóxido (complexo 5), cuja clivagem heterolítica proporciona a

formação da espécie de alta valência ferro-oxo (complexo 6). Tal complexo é

considerado a espécie ativa oxidante, aceita atualmente como o radical ferril porfirina
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π-cátion, FeIV(O)P+•. Esta espécie apresenta dois equivalentes oxidativos acima do

ferro (III) e é reativa o bastante para abstrair átomos de hidrogênio de

hidrocarbonetos, levando ao álcool correspondente e retornando ao estado inicial

[Berger & Sligar (1992)].

Na metade da década de 70, vários grupos demonstraram que os citocromos

P-450 podem catalisar a hidroxilação de hidrocarbonetos saturados na presença de

doadores simples de oxigênio, como por exemplo, PhIO, H2O2, NaClO, sem a

presença de um corredutor (NADPH) ou a presença das proteínas transferidoras de

elétrons. Este caminho foi chamado de “desvio do peróxido” ou “ciclo catalítico curto”

do citocromo P-450 (Figura 2) [Berger & Sligar (1992)].

I – 4. METALOPORFIRINAS COMO MODELOS BIOMIMÉTICOS

A descoberta do “desvio do peróxido” ou “ciclo catalítico curto do citocromo P-

450” e as dificuldades ao se trabalhar com enzimas, como por exemplo a

regeneração dos co-fatores, levaram ao desenvolvimento de sistemas modelo para o

P-450, inaugurando uma nova área química denominada “Química Biomimética”

[Meunier (1992)].

As metaloporfirinas sintéticas são análogas ao grupo prostético do P-450 e

têm sido estudadas há mais de 30 anos como catalisadores de uma variedade de

reações de oxidação de hidrocarbonetos com vários doadores de oxigênio, na busca

de catalisadores com maior seletividade, rendimento, velocidade e

estereoespecificidade para oxidações orgânicas [Mansuy & Battioni (1989); Mansuy

(1993); Mansuy & Battioni (1994)]. As reações catalisadas por esses complexos

incluem hidroxilação, epoxidação, N-oxidações e clivagem de 1,2-diols.

Uma grande quantidade de metaloporfirinas com Mn(III), Fe(III), Ru(III) ou

Cr(III) foram sintetizadas e estudadas. As Mn(III)P aparecem como as preferidas em

termos de rendimentos e eficiência. Os complexos contendo Mn(III), Fe(III) e Ru(III)
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são capazes de catalisar epoxidações e hidroxilações enquanto os de Cr(III) são

eficientes apenas para epoxidação [Cunningham et al (2001); Cunningham et al

(2002)].

Grande quantidade de oxidantes têm sido usados como doares de oxigênio

incluindo iodosilbenzeno (PhIO), peroxiácidos, hipocloritos, cloretos, hidroperóxidos,

N-óxidos, H2O2, monoperoxiftalato, monopersulfato de potássio e O2 na presença de

um agente redutor. PhIO foi um dos primeiros oxidantes utilizados em conseqüência

de ter apenas 1 átomo de oxigênio e, assim, seu mecanismo é mais facilmente

entendido quando comparado com os outros oxidantes [Mansuy & Battioni (2000)].

Em geral, a espécie ativa nas oxidações por metaloporfirinas é a espécie

metal-oxo de alta valência gerado pela reação do complexo metal(III)porfirina com o

átomo de oxigênio do oxidante, mimetizando o “ciclo curto do P-450”  ou  “desvio do

peróxido”.

I – 5. ESPECTROSCOPIA UV/VIS DE METALOPORFIRINAS

A espectroscopia eletrônica de absorção é a técnica mais adequada para o

estudo das MeP [Boucher (1972); Ochiai (1985)]. O espectro eletrônico de porfirinas

base livre mostra uma banda B (Soret) na região de 380-450 nm. Acima de 450 nm

são observadas 4 bandas (Q). Estas absorções são devidas a transição π → π*  da

porfirina [Gouterman (1978)]. Este espectro é explicado pelo modelo dos quatro

orbitais, que trata a porfirina como um polieno cíclico e enfatiza a transição entre os

orbitais moleculares ligantes ocupados de maior energia (HOMO), a1u e a2u, e os

orbitais moleculares antiligantes vazios de menor energia (LUMO), eg
*. As transições

a1u → eg
* e a2u → eg

* são degeneradas em energia. As porfirinas bases livres por sua

vez pertencem ao grupo  D2h e este abaixamento de simetria de D4h resulta no

desdobramento da transição eg → a2u em duas novas transições, resultando em 4

bandas no espectro [Gouterman (1978); Ochiai (1985)].
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As freqüências das bandas Soret e Q das metaloporfirinas variam muito

pouco para uma grande variedade de íons metálicos [Boucher (1972)]. Este fato é

tomado como evidência de que os orbitais π do metal e os orbitais π da porfirina

interagem muito fracamente. No entanto, o espectro de Mn(III)P apresenta as

maiores exceções quando comparados com o espectro das outras metaloporfirinas.

Um espectro típico de Mn(III)P (Figura 3) apresenta duas bandas na região das

bandas Q (bandas III e IV), mas não é observado a banda B. Além disso, duas

novas bandas de alta intensidade são observadas na região de 500 a 330 nm

(bandas V e VI) e uma banda fraca (Va) é observada entre elas. São ainda

observadas duas novas bandas na região do infravermelho próximo (bandas I e II)

[Boucher (1972); Sacco (1999)].

Figura 3: Espectro eletrônico de absorção da MnTPP+ [Gouterman (1978)]

A geometria mais favorável para o recobrimento dos orbitais dπ do manganês

e da porfirina ocorre quando o metal está no plano da porfirina. Isto leva a uma forte

interação σ entre o metal e os quatros nitrogênios pirrólicos da porfirina, que é a

interação mais importante nas metaloporfirinas. Todavia, a concentração de cargas

no átomo metálico (resultante da doação σ) é aliviada por “back bonding π” do metal
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para a porfirina. Assim a ligação metal-porfirina é consideravelmente fortalecida.

Cálculos teóricos predizem que os orbitais d do metal terão energia similar aos dos

níveis π da porfirina nos metais da primeira série de transição, especialmente o

manganês e o ferro. A Figura 4 mostra um diagrama qualitativo da mistura dos níveis

de energia dos orbitais moleculares para as Mn(III)P e as Fe(III)P. Mn(III)P podem

apresentar fortes misturas de orbitais eg(π) do metal e eg
* (π) da porfirina. O orbital

eg (dxz, dyz) do Mn(III) é adequado em energia e simetria para interagir com o orbital

eg
* (π) da porfirina. Desta forma os orbitais eg do Mn(III) perturbam o sistema π da

porfirina, provocando as anomalias observadas nos espectros de Mn(III)P. O modelo

descrito a seguir é baseado nestas interações [Boucher (1972); Milgrom (1997)].

Como todas as Mn(III)P possuem configuração d4 alto spin, os quatro orbitais

d de menor energia são ocupados por 1 elétron cada, e o orbital antiligante b1g

permanece vazio. Como conseqüência desta mistura de orbitais π do metal e da

porfirina, não apenas o espectro π → π* pode ser alterado, mas também bandas de

transferência de carga podem ganhar intensidade e serem observadas no espectro.

Estas bandas de baixa energia são bandas de transferência de carga da porfirina

para o metal (TCPM). O espectro da Figura 3 mostra também as bandas da porfirina

a1u, a2u → eg* [Boucher (1972); Milgrom (1997)].

No diagrama dos níveis de energia da Figura 4 são atribuídas as bandas

observadas no espectro UV-Vis das MnP. A banda de menor energia I é designada

como a componente de menor energia da transição de transferência de carga a1u,

a2u → eg*. A componente de maior energia do par de transição que são misturadas

por interações de configuração é a banda III. A banda V pode ser designada como o

componente de menor energia da transferência de carga a2u, b2u → eg. As bandas

de menor intensidade, II e Va, são devidas às transições de transferência de carga

a2u → dz
2 e a’2u → dz

2. A banda VI não possui atribuição, mas pode ser devida
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aos componentes de alta energia de a1u, a2u → eg* e do componente de alta energia

de a’2u, b2u → eg. A duas transições seriam de mesma energia e acoplariam para

gerar a banda larga observada [Boucher (1972); Milgrom (1997)].

A banda V é a que apresenta uma maior sensibilidade quanto ao contra-íon

ou ligante axial presente na porfirina [Boucher (1972)], e neste trabalho será

denominada de banda Soret, apesar de não ser devida a uma transição π → π* da

porfirina.

                  ___ b1g (dx
2
, y

2)

                  ___ eg* (π)

                   1    a1g (dz
2)

                   11  eg (dxz, dyz)

                   1    b2g (dxy)

                   11  a2u (π)

                   11  a1u (π)

                   11  b2u (π)

                   11  a’2u(π)

Banda I

         a2u, a1u → eg

Banda II

         a2u → a1u

Banda III

         a2u, a1u → eg

Banda IV

         a2u, a1u → eg*

Banda V

         b2u, a’2u → eg

Banda Va

         a’2u → a1g

Banda VI

         a2u, a1u → eg*

        b2u, a’2u → eg

Figura 4: Diagrama qualitativo dos níveis de energia dos orbitais moleculares e

atribuições das bandas de absorção para as Mn(III)P. [Boucher (1972)].
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I – 6. ELETRODOS QUÍMICAMENTE MODIFICADOS (EQM’s)

A imobilização de microestruturas químicas na superfície de eletrodos é uma

área de pesquisa da eletroquímica que tem apresentado notável crescimento nas

últimas décadas. Eletrodos quimicamente modificados (EQM’s) resultam da

imobilização intencional de um agente modificador sobre a superfície do eletrodo

através de reações químicas, quimiossorção, formação de compostos ou camadas

de polímeros. Comparado a um eletrodo convencional, um maior controle das

características e reatividade na superfície de um eletrodo modificado podem ser

alcançados, pois a imobilização transfere as propriedades físico-químicas do

modificador para a superfície do eletrodo [Castro (2000); Brett & Brett (1996); Bard

&Faulkner (1980)].

O interesse nesta área é motivado por diversas aplicações. Exemplos incluem

o desenvolvimento de sistemas eletrocatalíticos que apresentam grande seletividade

e reatividade química; revestimentos em semicondutores como fotossensibilizador e

propriedades anticorrosivas; mostradores de eletrocromismo; aparelhos

microeletrônicos muito empregados no campo da eletrônica molecular e sensores

eletroquímicos. O maior benefício de sua utilização no campo da eletroanálise tem

sido a possibilidade de minimizar as quantidades de reagentes de alto custo,

aceleração de reações de transferência de cargas, acúmulo preferencial ou

permeação seletiva de analitos em membranas superficiais. Estas propriedades

podem melhorar a seletividade, reatividade ou estabilidade de métodos analíticos

baseados no seu emprego como sensor amperométrico, o qual tem sido

extensivamente revisto nos últimos anos [Wang & Du (2003); Oni et al (2003); Stone

et al. (2003); Nakamura et al (2003); Ge & Lisdat (2002); Ignatov et al (2002);

Shumyantseva et al (2001)].

Uma forma conveniente de incorporação de um modificador na superfície de

um eletrodo pode ser simplesmente utilizar uma camada de um filme polimérico.
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Muitos polímeros são aplicados para revestir superfícies eletródicas simplesmente

pela combinação de propriedades de adsorção, atração eletrostática e baixa

solubilidade na solução eletrolítica, ou ainda através da utilização de polímeros pré-

funcionalizados ou obtidos através de polimerização eletroquímica [Hanks et al.

(2001); Manriquez et al. (1999); Ballarin et al. (1998); Sun et al. (1998); Deronzier &

Moutet (1996); Deronzier et al. (1992); Deronzier & Latour (1987)].

A estratégia de revestimento da superfície de um eletrodo com um polímero  é

similar ao princípio do método “stripping” voltamétrico” ([Hanks et al. (2001);

Manriquez et al. (1999)]. Esta técnica usa eletrodos sólidos revestidos com uma fina

camada do polímero que permite uma etapa rápida de pré-concentração e detecção

amperométrica simultânea do íon analito redox. Se o modificador apresenta

propriedades de seletividade, é possível determinar analitos redox em níveis de

traços (metais, compostos fármacos e biológicos). Filmes com modificadores tais

como poliestireno, polivinil, poliacrílico e polivinilpiridina tem atraído particular

atenção [Takashima et al. (2003); Hosono et al. (2003); Jisrawi et al. (2002)]. O

agente de pré-concentração pode atuar também como um revestimento

permisseletivo, oferecendo seletividade por exclusão de um constituinte não

desejado da superfície, enquanto permite o transporte do analito [Sasso et al.

(1990)], lipídeos hidrofílicos [Wang & Lu (1990)], ou filmes de Nafion [Nagy et al.

(1985)].

Polímeros eletronicamente condutores, como polipirrol, politiofeno e

polianilina, têm atraído considerável interesse devido à sua habilidade de incorporar

ou expelir espécies iônicas durante eletropolimerização oxidativa de seus

monômeros. Uma vasta literatura concernente a investigação fundamental e

aplicações deste polímeros tem sido revista [Pereira et al. (2003); Piantadosi & Allen

(2003); Jisrawi et al. (2002); Fedurco (2000); Arrigan (1994)].
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Diferentes tipos de filmes inorgânicos, tais como óxidos metálicos, argilas,

zeólitas e filmes de hexacianoferratos (azuis da Prússia), podem ser formados na

superfície de um eletrodo. O interesse por estes tipos de filmes reside no fato de que

os mesmos freqüentemente apresentam estruturas bem definidas, são térmica e

quimicamente estáveis, usualmente baratos e de fácil disponibilidade. Finas

camadas destes materiais, como o azul da Prússia e correlatos, podem ser formados

na superfície de um eletrodo e apresentam propriedades interessantes [Ricci et al.

(2003); Castro et al. (2001); Oliveira et al. (2000); Itaya et al. (1986)].

O sucesso da determinação eletroquímica de um analito sobre um eletrodo

modificado começa com a escolha do polímero e da variedade de técnicas

disponíveis para detecção, tais como: voltametria de varredura linear, de onda

quadrada e pulso diferencial e voltametria de redissolução utilizando-se eletrodo

rotatório e outras [Fungaro & Brett (2000)]. A escolha do polímero leva em

consideração principalmente a facilidade de se obter filmes estáveis e reprodutíveis

sobre a superfície eletródica. A deposição do filme pode ser obtida de diferentes

maneiras. O procedimento mais simples é baseado na adição do polímero sobre a

superfície eletródica, seguida de lenta evaporação do solvente. Outro método

bastante eficiente é a preparação envolvendo eletropolimerização, baseada

principalmente na oxidação de precursores monoméricos eletroativos [Hanks et al.

(2001); Diab & Schuhmann (2001); Biesaga et al. (2000); Cosnier  et al. (2000)].

Algumas vezes a estabilidade da camada polimérica é melhorada utilizando-se

reações intercruzadas através de adição de contra-íons ou irradiação.

As características da camada polimérica sobre o eletrodo e o conhecimento

da interação específica com uma determinada espécie eletroativa ou classe de

compostos influenciam diretamente na seletividade e sensibilidade do eletrodo

modificado. Uma ampla revisão sobre a avaliação físico-química de eletrodos

polímericos pode ser encontrada na literatura [Patel & Karan (2003); Shamsipur et al.
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(2003a,b); Malinowska et al. (2002)]. Apesar do comportamento eletroquímico de

eletrodos modificados ter sido bastante investigada, a aplicação destes sistemas

para determinação de compostos farmacêuticos tem sido muito limitada [Ragehy et

al. (2000); Yun et al. (1999); Dai et al.  (1999)].

I – 7. ELETRODOS QUÍMICAMENTE MODIFICADOS E METALOPORFIRINAS

Por três décadas o desenvolvimento de EQM’s,  principalmente eletrodos com

enzimas, foi motivo de crescentes esforços na pesquisa, devido à sua elevada

seletividade em meios complexos e à possibilidade de desenvolvimento de

analisadores compactos e portáteis [Kauffmann & Guilbault (1992)]. Os biossensores

eletroquímicos miniaturizados exibem atrativa aplicação na análise clínica e no

controle ambiental. Entretanto, a maioria destes dispositivos analíticos sofrem

limitações severas tais como o custo das macromoléculas biológicas e a

instabilidade operacional e de armazenamento devido ao componente biológico.

Além disso, a atividade da enzima imobilizada pode ser rapidamente suprimida pelos

processos de inibição ou desnaturação da proteína em altas  temperaturas [Brett &

Brett (1996)].

Uma alternativa consiste na imobilização de complexos organometálicos que

imitam a estrutura e/ou a atividade catalítica dos grupos prostéticos da enzima no

eletrodo. Estes compostos biomiméticos devem ser mais estáveis do que as

enzimas em meio aquoso ou orgânico. Entre os vários análogos das enzimas, as

metaloporfirinas sintéticas aparecem como uma das classes mais aceitas de

modelos biomiméticos, devido às suas funções como mediadores redox,

catalisadores ou centro seletivo via ligante axial. Por exemplo, tetrafenilporfirinas de

níquel(II), cobalto(II) e manganês(III) e hemina (ferroprotoporfirina IX) tem aplicação

na oxidação de álcoois, poluentes orgânicos, histidina e peróxido de hidrogênio

respectivamente [Cosnier et al. (2000)].
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Entre os procedimentos convencionais de imobilização de metaloporfirinas, o

depósito eletroquímico oferece a possibilidade da eletrogeração do filme em eletrodo

de superfície pequena e de geometria complexa. Em adição, a eletropolimerização

fornece uma densa camada do monômero que facilita o processo de salto do elétron

entre os sítios da metaloporfirina. Além disso, o uso de polímeros condutores

funcionalizados com metaloporfirinas permite o controle da espessura na formação

do filme.

Sensores baseados em eletrodo modificados com metaloporfirinas e

polímeros têm sido desenvolvidos para determinação de NO, apresentando bons

resultados quanto à estabilidade, rapidez na determinação e seletividade [Diab &

Schuhmann (2001)]. Filmes de metaloporfirinas funcionalizadas com polímeros

condutores foram estudados e mostram bons resultados na oxidação de drogas e

preparação de seus metabólicos oxidados [Jego-Evanno et al. (2000); Cauquis et al.

(1993)]. Bedioui et al. (1996) utiliza eletrodo de carbono vítreo modificado pela

eletropolimerização de manganêsporfirinas funcionalizadas com pirrol para a

oxidação de álcoois, epoxidação de estireno e outras olefinas. Diferentes trabalhos

têm sido encontrados na literatura utilizando várias metaloporfirinas substituídas,

diversos eletrodos e solventes [Amini et al. (2003); Bedioui et al. (1997); Volf et al.

(1999); Shamsipur et al. (2003); Oh et al. (2001)].

I – 8. CORANTES AZO E CITOCROMO P-450

Os corantes correspondem à estruturas moleculares complexas contendo

grupos cromóforos, responsáveis pela cor dos compostos. Vários grupos cromóforos

como antraquinona, nitro, trifenilmetano, quinacridona, ftalocianinas, xanteno, são

utilizados na síntese de corantes [Guaratini & Zanoni (2000); Kunz et al. (2002)]. No

entanto, o grupo mais representativo e largamente empregado pertence à família

dos azocorantes (Figura 5), que se caracterizam por apresentarem um ou mais
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grupamentos –N=N– ligados a sistemas aromáticos [Hager et al. (2001); Kunz et al.

(2002); Stradins & Glezer (1973)]. Os azocorantes representam cerca de   60 % dos

corantes atualmente utilizados no mundo, sendo extensivamente empregado no

tingimento de fibras  têxteis.

Figura 5: Estrutura química característica de um grupo cromóforo de um azocorante

[Kunz et al. (2002)].

Estudos biocinéticos têm mostrado evidências de que corantes azo solúveis

em água, se oralmente administrados, são metabolizados na microflora intestinal e

excretados mais rapidamente do que os compostos menos solúveis. Por outro lado,

os corantes insolúveis em água poderiam ser biodegradados no fígado, formando

conjugados solúveis em água que seriam então transportados para o intestino e

sujeitos a reduções por bactérias da flora normal. A biotransformação destes

corantes pode ser responsável pela formação de aminas, benzidinas e outros

intermediários com potencialidade carcinogênica e mutagênica [Ress et al. (2002);

Zbaida et al. (1989)].

Os quatro principais mecanismos de biotransformação envolvendo este tipo

de corante são baseados principalmente em modificações devido à processos de

oxidação, hidrólise, conjugação e redução, cuja degradação é acelerada através de

processos enzimáticos. Assim, reações tais como clivagem da ligação azo e

formação de aminas nos processos de redução, hidroxilação da molécula ou parte

dela em processos de oxidação, podem ocorrer rapidamente, sendo que as enzimas
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são incapazes de diferenciar se os produtos gerados são nocivos ou não ao

organismo. [Guaratini et al. (2001b); Guaratini et al. (2002)].

Vários corantes foram banidos da comercialização por serem potenciais

produtores de benzidinas, o-toluidinas e anisidinas durante sua degradação, via

biotransformação catalisada enzimaticamente pela azoredutase. Essa redução

ocorre preferencialmente com corantes solúveis em água catalisados pelo sistema

microssomal NADPH citocromo P-450, onde o NADPH funciona como doador de

elétrons, sendo este sistema catalítico encontrado no fígado. O mecanismo de

redução deste sistema enzimático envolve a transferência de 2 elétrons, conforme

mostra o esquema da Figura 6.

Assim, considerando a periculosidade dos produtos gerados, via

biotransformação, um dos testes mais importantes sobre a toxicidade do corante

envolve a avaliação prévia das prováveis interações e produtos obtidos durante

redução ou oxidação enzimática. Estes estudos poderiam dar subsídios para uma

catalogação prévia do grau carcinogênico do corante.
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Figura 6: Processo de redução metabólica de corante azo via citocromo P-450.

O estudo do comportamento eletroquímico dos corantes azo na presença de

compostos modelos que mimetizam o sistema de degradação metabólica poderia
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ser útil no diagnóstico de corantes nocivos, além de ser bastante vantajoso.

Adicionalmente, o desenvolvimento de novos corantes tem sido constantemente

estimulado para melhorar a reatividade, a estabilidade e minimizar as condições

experimentais quanto à fixação, consequentemente ampliando, a cada dia, a vasta

diversificação de corantes reativos, cada vez mais eficientes e também com forte

efeito ecotóxico e genotóxico [Guaratini et al. (2002); Guaratini et al. (2001a)].

Metaloporfirinas têm sido estudadas como eficientes modelos biomiméticos

da função oxidativa do citocromo P-450 [Meunier (1992); Ress et al. (2002)] e têm

grande potencial para serem empregados também como modelos da função redutiva

destas enzimas. O conhecimento das transformações estruturais de corantes azo via

redução eletroquímica na presença de metaloporfirinas pode ser útil para avaliação

prévia de interações durante sua biodegradação.
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Este trabalho teve como objetivo geral a modificação de eletrodos com

polímeros condutores e metaloporfirinas visando a preparação de catalisadores

estáveis e seletivos para a eletroredução e/ou eletrooxidação de compostos

orgânicos. Para atingir este objetivo selecionou-se o sistema  pirrol como polímero

condutor, manganêsporfirinas comerciais como catalisadores e um corante têxtil

como substrato. Foram usadas duas estratégias para a modificação dos eletrodos:

(a) polimerização direta de polímeros condutores na presença de metaloporfirinas

comerciais; (b) pré-polimerização de polímeros condutores seguida da adsorção de

metaloporfirinas comerciais.

As metaloporfirinas utilizadas nestes estudos foram: cloreto de 5, 10, 15, 20–

tetrakis(2’-aminofenil)porfirinamanganês(III) - [Mn(T2APP)]Cl e hexafluorofosfato de

5, 10, 15, 20–tetrakis(4’-metilpiridil)porfirinamanganês(III) - [Mn(T4MpyP)](PF6)5

(Figura 7 e 8 respectivamente), preparadas por inserção do íon manganês (III) nas

porfirinas base livres correspondentes.
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Como substrato foi utilizado o corante têxtil do tipo azo, Procion Red HE-3B,

comercialmente conhecido como RR120, que é um corante reativo contendo duas

funções azo e dois grupos clorotriazina, cuja estrutura molecular é mostrada na

Figura 9.
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Figura 9: Estrutura molecular do corante reativo Procion Red HE-3B.
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III – 1. Materiais

Eletrodo de vidro ITO

O eletrodo de vidro ITO de área de 1,0 cm2 foi limpo em uma solução de

sulfocrômica e água destilada. 

Espectroeletroquímica

As medidas de espectroeletroquímica foram obtidas utilizando o

potenciostato/galvanostato da AUTOLAB modelo PGSTAT 30 e o espectrofotômetro

HP8452.

As medidas foram realizadas em uma cubeta de quartzo de 5 mL com três

eletrodos: eletrodo de trabalho: fio de ouro, eletrodo de referência: Ag/AgCl (em

solução de KCl saturada) e eletrodo auxiliar: fio de platina. Os eletrodos de trabalho

e auxiliar foram polidos com suspensão de alumina 0,050 µm e lavados com água e

acetona em banho de ultrassom antes de cada medida.

Espectroscopia eletrônica

Os espectros de absorção na região do visível foram registrados em um

espectrofotômetro HP8452. Foram empregadas células de quartzo com caminho

óptico de 1,0 cm. Os espectros foram registrados em vários solventes.

Medidas de pH

As medidas de pH foram realizadas utilizando o pHmetro ORION modelo

410A.

0DWHULDLV�H�0pWRGRV
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Outros Equipamentos

¾ Balança analítica - Metter Toledo AG245

¾ Rotaevaporador - BUCHER R-114

¾ Ultrassom - Odontobrás 1440D – 40KHz

Reagentes e solventes

Os reagentes e solventes empregados foram sempre de grau analítico, e

utilizados sem purificação adicional. Os reagentes e solventes são de procedência:

HCl, acetona - Synth

DMF, ACN, MeOH, DCM, tampão fosfato (Na2HPO4.7H2O/NaH2PO4.H2O) -

Mallinckrodt

PyCOOH , PTBA, pirrol, MnAc – Acros

NH4PF6 - Aldrich

Porfirinas base livre – Mid Century

Voltametria cíclica

As análises de voltametria cíclica foram realizadas utilizando-se um

potenciostato/galvanostato da AUTOLAB modelo PGSTAT 30. Utilizou-se para isso

uma cela eletrolítica com três eletrodos:

¾ eletrodo de trabalho: carbono vítreo, A = 3,1 mm2,

¾ eletrodo de referência: Ag/AgCl (em solução de KCl saturada)

¾ eletrodo auxiliar: fio de platina

Os eletrodos de trabalho e auxiliar foram polidos com suspensão de alumina

0,050 µm e lavados com água e acetona em banho de ultrassom antes de cada

medida.
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III – 2. Inserção de manganês na [H2(T4MpyP)]Cl

A reação de inserção de manganês na porfirina base livre, [H2(T4MpyP)]Cl4,

foi realizada usando água como solvente e acetato de manganês(II) tetrahidratado

como sal fornecedor do íon metálico [Adler et al. (1964)].

Em um balão de três bocas com capacidade para 50 mL foram adicionados

200 mg (0,25 mmol) de [H2(T4MpyP)]Cl4 e 35 mL de água e levados a refluxo sob

agitação magnética, em atmosfera de argônio e ausência de luz. Adicionou-se o

acetato de manganês (II) tetrahidratado (5,0 mmol). A mistura foi deixada em refluxo

por 24 horas. O final da reação foi acompanhado pela perda da fluorescência

vermelha característica da porfirina base livre sob luz ultravioleta e pelo

monitoramento por espectroscopia de absorção na região do visível. A reação foi

interrompida pelo resfriamento do balão.

A MnP foi purificada pela adição do sal de hexafluorofosfato de amônio

(NH4PF6) no meio reacional até se observar a precipitação da metaloporfirina

[Vinhado et al. (2002)]. A [Mn(T4MpyP](PF6)5 obtida foi centrifugada e lavada por 3

vezes com água mili-Q gelada. A purificação ocorreu por recristalização em uma

solução de MeOH/clorofórmio.

III – 3. Inserção de manganês na [H2(T2APP)]Cl

A porfirina base livre, [H2(T2APP)], foi metalada com íons de Mn (II), usando

DMF como solvente aprótico e acetato de manganês (II) tetrahidratado como sal

fornecedor do íon metálico [Adler et al. (1970)].

Em um balão de três bocas com capacidade para 25 mL foram adicionados

40 mg (3,8.10-5 mol) de [H2(T2APP)] e 15 mL de DMF e levados a refluxo sob

agitação magnética, em atmosfera de argônio e ausência de luz. Adicionou-se o

acetato de manganês (II) tetrahidratado (7,6.10-4 mol) A mistura foi deixada em

refluxo, por 8 horas. O final da reação foi acompanhado pela perda da fluorescência
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vermelha característica da porfirina base livre sob luz ultravioleta, pelo

monitoramento por espectroscopia de absorção na região do visível e análises

através de cromatografia em camada delgada (CCD), em sílica, usando DCM/MeOH

(1 %) e porfirina base livre para comparação. A reação foi interrompida pelo

resfriamento do balão, e eliminação do solvente por rotoevaporação. Lavou-se a

manganêsporfirina com uma solução de HCl 0,10 mol.L-1 em DMF. A MnP foi

purificada por cromatografia preparativa em coluna utilizando como fase estacionária

sílica gel. O eluente utilizado para a purificação da manganêsporfirina foi uma

mistura de DCM/MeOH (1 %). Inicialmente foi eluida uma pequena quantidade de

porfirina base livre, seguida da manganêsporfirina. O excesso do sal de manganês

ficou retido no topo da coluna.

III – 4. Caracterização das metaloporfirinas por espectroscopia UV/Vis

Os espectros UV/Vis das porfirinas base livre e metaloporfirinas foram

registrados nos solventes adequados a cada composto:

¾ [H2(T4MpyP)]Cl4 e [Mn(T4mpyP](PF6)5: tampão fosfato (0,10 mol.L-1, pH= 7,4) /

ACN 1:2 (v:v)

¾ [H2(T2APP)] e [Mn(T2APP)]Cl: DMF.

O ε da banda Soret da [Mn(T4MpyP](PF6)5 e [Mn(T2APP)]Cl foram

determinados em seus respectivos solventes, utilizando-se as soluções de cada

MnP nas concentrações:

[Mn(T4MpyP](PF6)5: 13; 27; 40; 53 e 67 µ mol.L-1

[Mn(T2APP)]Cl: 21; 25; 29; 31; 36 e 42 µ mol.L-1

Em seguida foram registrados os espectros UV/Vis destas soluções. Os

valores de ε foram obtidos através da inclinação da reta no gráfico absorbância x

concentração de MnP.
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III – 5. Caracterização das metaloporfirinas por voltametria cíclica e

espectroeletroquímica

Para os estudos de voltametria cíclica e espectroeletroquímica das H2P

e MnP, preparou-se uma solução de concentração 1,0 mmol.L-1 e 3,5 µmol.L-1,

respectivamente, em seus solventes:

¾ [H2(T4MpyP)]Cl4 e [Mn(T4MpyP)]5+: tampão fosfato (0,10 mol.L-1, pH= 7,4) / ACN

1:2 (v:v)

¾ [H2(T2APP)] e [Mn(T2APP)]Cl: DMF/PTBA (0,10 mol/L-1).

III – 6. Filme obtido pela polimerização de pirrol e [Mn(T4MpyP)]5+

O eletrodo de carbono vítreo ou ITO, previamente limpo, foi imerso em uma

solução contendo tampão fosfato (0,10 mol.L-1  e pH= 7,4) e pirrol (0,25 mol.L-1).

Borbulhou-se nitrogênio na solução por 15 minutos. Varreduras sucessivas de

potencial no intervalo de – 0,50 a 1,5 V (100 ciclos) a velocidade de 100 mV.s-1

foram registradas.

 O eletrodo foi lavado com água e transferido para uma solução de MeP

previamente desairada com nitrogênio por 15 minutos, em tampão fosfato (0,10

mol.L-1 e pH= 7,4) / ACN 1:2 (v:v), sendo deixado sob agitação na solução por 1

hora. Após este intervalo o eletrodo foi limpo e transferido para célula voltamétrica

contendo apenas o eletrólito suporte previamente desairado.

Foi feita a caracterização eletroquímica do filme.

III – 7. Estudo da interação do filme da [Mn(T4MpyP)]5+
 com o  corante vermelho

reativo 120.

Para o estudo do corante RR-120, fez-se a prévia limpeza do eletrodo de

carbono vítreo, em seguida este foi imerso em uma solução de 1 mmol.L-1 do

corante RR120 em ACN desaerada por 15 minutos com nitrogênio. Varreduras de
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potencial no intervalo de – 1,5 a 1,5 V vs Ag/AgCl (ν = 100 mV.s-1) foram realizadas.

Após a verificação da ausência de picos no intervalo de trabalho, preparou-se o filme

de pirrol com  a [Mn(T4MpyP)]5+
 sobre o eletrodo de carbono vítreo. Em seguida o

eletrodo foi imerso em uma solução de tampão fosfato (0,10 mol.L-1 e pH= 7,4)

previamente desaerada com nitrogênio e o voltamograma cíclico foi registrado.

Voltamogramas cíclicos do corante RR-120 em várias concentrações

(1,0.10-6 a 1,0.10-3 mol.L-1) em tampão fosfato foram registrados com o eletrodo de

carbono vítreo modificado com pirrol/[Mn(T4MpyP)]5+ no intervalo de potencial de –

1,0 a 1,0 V vs Ag/AgCl.

III – 8. Filme obtido pela polimerização de pirrol-2-carboxi-ácido e

[Mn(T2APP)]Cl.

O eletrodo de carbono vítreo previamente limpo  foi colocado em uma solução

contendo PyCOOH, MnP, PTBA (0,10 mol.L-1) e DMF. Borbulhou-se nitrogênio na

solução por 15 minutos e submeteu-se o eletrodo a varreduras sucessivas de

potencial no intervalo de – 0,50 a 1,5 V sob velocidade de varredura de 100 mV.s-1

durante 100 ciclos.

A seguir o eletrodo foi lavado com DMF e transferido para célula voltamétrica

contendo apenas o eletrólito suporte DMF/PTBA (0,10 mol.L-1).

Foi feita a caracterização eletroquímica do filme.

III – 9. Estudo da interação do filme de pirrol-2-carboxi-ácido e

[Mn(T2APP)]Cl com o corante vermelho reativo 120.

O eletrodo de carbono vítreo sem e com modificação prévia por filmes de

pirrol e pirrol/[Mn(T2APP)]Cl foi imerso em uma solução de DMF/PTBA (0,10 mol.L-1)

e registrado o voltamograma cíclico.
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Soluções estoque do corante RR120 em DMF/PTBA (0,10 mol.L-1) foram

preparadas entre concentrações de 8,0.10-6 a 1,0.10-4 mol.L-1, e os respectivos

voltamogramas cíclicos para cada concentração do corante registrados com o

eletrodo de carbono vítreo modificado com o PyCOOH/ [Mn(T2APP)]Cl.
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IV – 1. Inserção de manganês na [H2(T4MpyP)]Cl4 e [H2(T2APP)]

A inserção de íon manganês nestas porfirinas foi realizada como descrito por

Adler et al [Adler et al. (1964)], utilizando DMF para a [H2(T2APP)] e H2O para a

[H2(T4MpyP)]Cl4 como solventes e acetato de manganês(II) como sal fornecedor do

íon metálico (reação 2).

O uso de Mn (II) deve-se ao fato de que, quanto maior a carga do metal, mais

lentamente ele irá reagir devido à atração eletrostática pelo ânion. Assim, usando

íon metálico no seu estado de oxidação mais baixo evita-se aquecimentos

prolongados. Após o final da reação o íon metálico é facilmente oxidado ao estado

3+ pelo oxigênio do ar [Ochiai (1985); Smith (1975)] .

A escolha de água ou DMF como solvente para a reação foi baseada na

solubilidade da porfirina e do sal metálico. A DMF, além de bom solvente para a

maioria das porfirinas e sais carregadores de íon metálico, é um solvente aprótico,

sendo pouco coordenante e não compete com a porfirina pelo sítio metálico. Ainda

uma outra vantagem da DMF como meio de reação é seu alto ponto de ebulição

(153 ºC), a alta temperatura de refluxo aumenta a velocidade de reação [Adler et al.

(1964)].

A [Mn(T4MpyP)](PF6)5 foi purificada pela adição do sal NH4PF6 no meio

reacional, para promover a precipitação da MnP e garantir os íons hexafluorofosfato

(PF-
6) como contra-íons, seguida  de lavagens com água gelada, para garantir a

5HVXOWDGRV�H�'LVFXVVmR

MnAc2 + H2P                MnIIP + 2HAc Reação 2
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retirada do excesso de sal [Vinhado et al. (2002)]. Em seguida a MnP foi

recristalizada em MeOH/CHCl3, com um rendimento final  de 86%.

Além da espectroscopia UV/Vis, discutida no item a seguir, foi possível

confirmar que houve metalação para a [Mn(T2APP)]Cl pela diferença de Rf entre a

porfirina base livre e manganês porfirina. O eluente utilizado foi a mistura de

solventes DCM/MeOH (1%). Nesta mistura em que predomina o solvente menos

polar (DCM) a porfirina base livre tem um Rf de 0,50 e a [Mn(T2APP)]Cl um Rf de

0,090, demonstrando que a porfirina base livre possui um caráter polar menos

acentuado. A MnP foi purificada em coluna cromatografica utilizando sílica como

fase estacionária e como eluente a mesma mistura de solventes utilizada para CCD.

IV – 2 Caracterização da [Mn(T4MpyP)](PF6)5  e [Mn(T2APP)]Cl por

espectroscopia UV/Vis

A espectroscopia UV/Vis é o método mais conveniente e sensível para se

detectar a inserção do metal nas MnP. Isto é devido ao fato de que as H2P e MnP

têm espectros eletrônicos característicos. As H2P possuem simetria D2h e

geralmente o seu espectro eletrônico apresenta uma banda Soret bastante intensa

na região de 380 a 450 nm e entre 450 e 700 nm são observadas 4 bandas de

menor intensidade [Ochiai (1985)]. Como discutido no item I–5, dentre os espectros

UV/Vis de metaloporfirinas, a MnIIIP apresenta as características mais peculiares

[Boucher (1972); Gouterman (1978)]. Um espectro típico das MnIIIP apresenta duas

bandas na região das bandas Q (bandas III e IV), mas não é observada a banda

Soret. Além disso, são observadas duas novas bandas de alta intensidade na região

de 500 a 330 nm (bandas V e VI) e uma banda fraca (Va) é observada entre elas.

Tanto a [Mn(T4MpyP)](PF6)5 como a [Mn(T2APP)]Cl apresentam espectros UV/Vis

com estas características (Figura 10 e 11 respectivamente) e similares aos

espectros UV/Vis destas MeP descritos na literatura [Boucher (1972); Gouterman
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(1978); Ochiai (1985)]. Neste trabalho as bandas mais intensas em 462 nm e 470 nm

para a [Mn(T4MpyP](PF6)5 e [Mn(T2APP)]Cl, respectivamente, serão assumidas

como bandas Soret.
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Figura 10: Espectro UV/Vis da [H2(T4MpyP)]Cl4 e [Mn(T4MpyP)](PF6)5 em
ACN/tampão fosfato (0,10 mol.L-1, pH=7,4)  1:2 (v:v).
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Figura 11: Espectro UV/Vis da [H2(T2APP)] e [Mn(T2APP)]Cl em DMF e PTBA 0,10
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O coeficiente de absortividade molar ε da banda Soret das MnP, 462 nm e

470 nm respectivamente para a [Mn(T4MpyP)](PF6)5 e [Mn(T2APP)]Cl, foi

determinado a partir da absorbância destas bandas para as várias soluções de

concentração conhecida da [Mn(T4MpyP)](PF6)5 e [Mn(T2APP)]Cl , como mostram

as Figuras 12 e 13, respectivamente. Os valores de ε encontrados estão mostrados

na Tabela 1.

Tabela 1: Valores do coeficiente de absortividade molar (ε) da banda Soret das MnP.

MnP λmax (nm) ε (mol.L-1.cm-1)

[Mn(T4MpyP)](PF6)5 462 1,47.104

[Mn(T2APP)]Cl 470 3,42.104
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Figura 12: Curva de Beer para determinação do ε da [Mn(T4MpyP)](PF6)5 em
ACN/tampão fosfato (pH=7,4) 1:2 (v:v).
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Figura 13: Curva de Beer para determinação do ε da [Mn(T2APP)]Cl em DMF e
PTBA 0,10 mol.L-1.

IV – 3 Comportamento voltamétrico da [H2(T4MpyP)]Cl4

O comportamento voltamétrico da [H2(T4MpyP)]Cl4 (1,0 mmol.L-1) em

ACN/tampão fosfato (0,10 mol.L-1 e pH=7,4), pode ser observado na Figura 14 e 15.

Nenhum pico é observado no voltamograma cíclico do branco (ACN/tampão fosfato,

0,10 mol.L-1 e pH=7,4) na região de –2,0 V a 2,0 V. Entre 0 a – 2,0 V o

voltamograma exibe três picos (pico I, II e III) em potenciais de –0,079 V; -0,21 V e -

1,0 V, respectivamente. Na região de potencial entre 0 a 2,5 V, observa-se apenas 1

pico de oxidação em potencial de 1,6 V (pico IV).

Figura 14: Voltamograma cíclico correspondente à redução de 1,0 mmol.L-1 de
[H2(T4MpyP)]Cl4 em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2 ; v:v), ν= 100 mV.s-1, vs.
Ag/AgCl, sobre eletrodo de carbono vítreo.
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Figura 15: Voltamograma cíclico correspondente à oxidação de 1,0 mmol.L-1 de
[H2(T4MpyP)]Cl4 em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2 ; v:v), ν= 100 mV.s-1, vs.
Ag/AgCl, sobre eletrodo de carbono vítreo.

O efeito da velocidade de varredura sobre os voltamogramas cíclicos

correspondentes à cada etapa de redução do composto pode ser observado na

Figura 16 (Curva A e B). A análise destas curvas mostram a total ausência de pico

na varredura inversa de potencial em qualquer velocidade de varredura investigada,

sugerindo que o processo não se caracteriza por uma transferência de carga

reversível. Isto pode ser melhor constatado pela análise dos respectivos parâmetros

voltamétricos obtidos destes voltamogramas e mostrados na Tabela 2.

Figura 16: Voltamogramas cíclicos correspondente à redução de 1,0 mmol de
[H2(T4MpyP)]Cl4 em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2 ; v:v), sobre eletrodo de
carbono vítreo. Curva A: 1ª, 2ª e 3ª etapa de redução; Curva B: 1ª e 2ª etapa de
redução, ν= 100 mV.s-1.
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Tabela 2: Parâmetros voltamétricos correspondentes à redução de 1,0 mmol.L-1 da
[H2(T4MpyP)]Cl4 em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2 ; v:v), sobre eletrodo de
carbono vítreo, em diferentes velocidades de varredura de potencial.

Pico I Pico II Pico III

ν

(mV.s-

1)

-E

(V)

-i

(µA)

-i.ν-½ -E

 (V)

-i

 (µA)

-i.ν-½ -E

 (V)

-i

 (µA)

-i.ν-½

10 0,044 0,90 9,0 0,19 2,7 27 --- --- ---

20 0,052 1,2 8,5 0,20 3,7 26 1,0 1,7 17

40 0,072 2,3 11 0,21 6,4 32 1,0 4,0 20

60 0,083 2,1 8,6 0,21 7,4 30 1,0 5,0 20

80 0,089 2,4 8,5 0,22 8,5 30 1,0 5,1 18

100 0,079 4,0 13 0,21 12 38 1,0 6,3 20

A análise da corrente dos picos I e II mostram valores de corrente que

aumentam linearmente com ν½, conforme a equação a seguir: -iI (µA) = 0,21 +

0,98.ν½ (mV½.s-½), n = 6, r = 0,995 e -iII (µA) = 0,021 + 0,29.ν½ (mV½.s-½), n = 6 e   r=

0,987, sugerindo um processo de redução controlado por difusão [Kadish et al.

(2000a); Brett & Brett (1996); Fry (1989); Southampton (1985); Bard & Faulkner

(1980)]. Entretanto, a análise do pico III mostra uma relação linear da corrente vs ν,

conforme a equação: -iIII (µA) = 0,48 + 0,061.ν (mV.s-1), n = 6, r = 0,984, sugerindo

que a porfirina base livre é reduzida na forma adsorvida na última etapa

[Southampton (1985); Bard & Faulkner (1980)]. Este comportamento é indicativo de

que o produto eletroativo da redução da base livre reduzido em potencial mais

negativo é suscetível à adsorção na superfície do eletrodo.
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A análise da Tabela 2 mostra também um deslocamento do potencial dos

picos I e II para valores mais negativos em função do aumento da velocidade de

varredura, sugerindo que o processo eletródico caracteriza-se por uma transferência

de carga irreversível ou a existência  de reações químicas acopladas ao processo

eletródico [Fry (1989)]. O pico III apresenta valores de potencial aproximadamente

constantes em função do aumento da velocidade de varredura.

De acordo com a equação Ep – Ep/2 = 48 mV.α-1n-1 previsto na literatura,

onde n= número de elétrons da etapa determinante e α= coeficiente de

transferência, pode-se estimar os valores de n correspondentes aos processos redox

[Kadish et al. (2000a); Brett & Brett (1996); Fry (1989); Bard & Faulkner (1980);

Southampton (1985)]. A análise dos voltamogramas cíclicos correspondentes às

etapas de redução I, II e III levam aos valores de Ep-Ep/2 iguais a 0,045 V; 0,033 V

e 0,058 V, com αn= 1,2 (α= 0,6 e n= 2); 1,7 (α= 0,85 e n= 2); e 1 (α=n= 1) para as

etapas I, II e III respectivamente. A ausência de pico anódico na varredura inversa e

deslocamento de potencial de pico para valores mais negativos de potencial

sugerem que provavelmente o mecanismo eletródico para a 1ª e 2ª etapa de

redução envolve reações químicas acopladas. Os valores obtidos para a função

corrente ip.ν-½ aumentam com o aumento da velocidade de varredura (Tabela 2),

indicando que o processo de transferência de carga envolve reações químicas

precedentes ou fraca adsorção do reagente. Essas reações se devem ao fato de

que o solvente utilizado é um solvente prótico (H2O), sendo comum reações de

protonação neste meio, diminuindo assim a estabilidade do radical  ânion formado

[Kadish et al. (2000a); Fry (1989)]. A redução de uma porfirina base livre em meio

aprótico ocorre geralmente como uma transferência de carga reversível, uma vez

que não há prótons disponíveis para reagir com os radicais ânions e diânions [Bard

& Faulkner (1980)].
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Segundo a literatura, a [H2(T4MpyP)]Cl4 em DMF e PTBA 0,10 mol.L-1 é

reduzida num total de 6 elétrons, a redução do grupo 4-metil-piridil envolve duas

reduções de 2 elétrons cada em intervalo de – 0,20 a - 1,0 V, enquanto que o anel

da porfirina é reduzido em uma única etapa de 2 elétrons. Não se observa nenhum

processo na oxidação [Kadish et al. (1989); Caemelbecke et al. (1993); Neri &

Wilson (1972); Neri & Wilson (1973); Fajer et al. (1970); Bettelheim & Kuwana

(1979)].

Analisando todos estes parâmetros e de acordo com a literatura, os picos de

redução I e II podem ser atribuídos à redução do substituinte 4-metil-piridil da

porfirina, que é um grupo deficiente de elétrons e facilmente reduzido em intervalo

de potencial entre – 0,2 a – 1,0 V, o pico III pode ser atribuído à redução do anel

porfirínico, na forma adsorvida sobre a superfície do eletrodo, conforme a reação:

H2P  + e-  →  H2P•-    (processo irreversível)

A adsorção da [H2(T4MpyP)]Cl4 em eletrodo de carbono vítreo foi confirmada

pela diminuição da corrente de pico em voltamogramas cíclicos registrados sem

limpeza do eletrodo.

A oxidação da [H2(T4MpyP)]Cl4 pode ser melhor observada no voltamograma

apresentado na Figura 17.
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Figura 17: Voltamograma cíclico correspondente à oxidação de 1,0 mmol de
[H2(T4MpyP)]Cl4 em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2 ; v:v), sobre eletrodo de
carbono vítreo, ν= 80 mV.s-1.

A ausência de pico anódico na varredura inversa é observada em todo o

intervalo de varredura de potencial investigado, sugerindo que o processo eletródico

é irreversível ou envolve reações químicas rápidas subsequentes. Os respectivos

parâmetros voltamétricos são mostrados na Tabela 3.

Tabela 3: Parâmetros voltamétricos correspondentes à oxidação da
[H2(T4MpyP)]Cl4, pico IV, em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2 ; v:v), sobre eletrodo
de carbono vítreo, em diferentes velocidades de varredura de potencial.

ν (mV.s-1) -E (V) -i (µA) -i.ν-½

10 1,6 3,5 1,1

20 1,5 4,7 1,0

40 1,6 6,4 1,0

70 1,6 7,6 0,91

80 1,6 8,2 1,0

100 1,6 12 1,1

O potencial correspondente à oxidação da [H2(T4MpyP)]Cl4 é

aproximadamente constante, assim como os valores de função corrente  i.ν-½, em

função do aumento da velocidade de varredura. A relação entre corrente e ν-½ é

linear como mostra a equação a seguir: iIV (µA) = 0,40 + 0,89.ν½ (mV½.s-½), n = 6,  r

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
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= 0,994, sugerindo um processo controlado por difusão. Valores constantes de Ep -

Ep/2= 43 mV foram obtidos, com valores de αn= 1 (α=n= 1) indicando que

provavelmente o anel da porfirina base livre é oxidado irreversivelmente através da

transferência de 1 elétron.

Estudos de espectroeletroquímica foram realizados com objetivo de

caracterizar os principais produtos gerados na redução e oxidação da

[H2(T4MpyP)]Cl4 e confirmar as atribuições feitas com base nos resultados de

voltametria cíclica..

IV – 4 Espectroeletroquímica da [H2(T4MpyP)]Cl4

Estudos espectroeletroquímicos para a redução de 3,5 µmol.L-1

[H2(T4MpyP)]Cl4 em solução de ACN/tampão fosfato (pH= 7,4, 1:2, v:v) sobre

eletrodo de ouro foram realizados em potenciais de – 0,45 V e – 1,3 V, com o

objetivo de confirmar a atribuição realizada anteriormente, uma vez que a

discriminação entre os dois primeiros processos de redução foi dificultada devido à

proximidade entre os referidos potenciais de pico. A oxidação da porfirina base livre

foi monitorada em potencial de 1,8 V. Estes potenciais foram escolhidos com base

na redução da base livre sobre eletrodo de ouro, que apresentam comportamento

semelhante ao observado previamente em eletrodo de carbono vítreo.

Oxidação e redução do anel porfirínico envolve retirar ou adicionar elétrons no

orbital ocupado de maior energia, HOMO, e orbital vazio de menor energia, LUMO,

respectivamente. Como a banda Soret das porfirinas é resultante de uma transição

do orbital HOMO para o orbital LUMO, processos redox envolvendo o anel resultam

em mudanças significativas no espectro desses compostos.

Como observado na Figura 18, os espectros de absorção na região UV/Vis

registrados durante 1 hora de redução da [H2(T4MpyP)]Cl4  sob potencial de          -

0,45 V não mostram qualquer deslocamento de bandas e a absorbância da banda
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Soret (423 nm) varia muito pouco. Estes resultados confirmam que os picos I e II

observados na redução deste composto envolvem apenas o grupo substituinte

deficiente de elétrons (4-metil-piridil), o qual é mais facilmente reduzido que o

respectivo anel porfirínico.

Figura 18:  Espectros UV/Vis de 3,5 µmol.L-1 da [H2(T4MpyP)]Cl4 em solução de

ACN/tampão fosfato (pH=7,4, 1:2 ; v:v), sobre eletrodo de ouro, E = - 0,45 V vs

Ag/AgCl, durante 1 hora.

Figura 19: Espectros UV/Vis de 3,5 µmol.L-1 da [H2(T4MpyP)]Cl4 em solução de
ACN/tampão fosfato (pH=7,4, 1:2 ; v:v), sobre eletrodo de ouro, E = - 1,3 V vs
Ag/AgCl, durante 1 hora.
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A Figura 19 mostra os espectros correspondentes à 1 hora de redução da

[H2(T4MpyP)]Cl4 sob potencial de –1,3 V, e monitoramento do sinal

espectrofotométrico a cada 10 minutos. Como se pode observar, há um grande

decréscimo da absorbância da banda Soret durante a eletrólise, comprovando que,

em potenciais mais negativos (pico III), ocorre a redução do anel da porfirina,

confirmando a atribuição feita previamente a partir dos resultados da voltametria

cíclica.

Os espectros correspondentes à oxidação da porfirina base livre em potencial

de 1,8 V vs Ag/AgCl são mostrados na Figura 20. Como esperado, na eletrólise em

potencial referente à oxidação do composto (1,8 V), observa-se uma acentuada

diminuição da absorbância da banda Soret, confirmando que nesta região de

potencial ocorre a oxidação do anel porfirínico.

Uma compilação dos principais resultados do estudo eletroquímico da

[H2(T4MpyP)]Cl4 estão na Tabela 4.

Figura 20: Espectros UV/Vis de 3,5 µmol.L-1 da [H2(T4MpyP)]Cl4 em solução de
ACN/tampão fosfato (pH=7,4, 1:2 ; v:v), sobre eletrodo de ouro, E = 1,8 V vs
Ag/AgCl, durante 1 hora.
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Tabela 4: Redução e oxidação eletroquímica de 1,0 mmol.L-1 da [H2(T4MpyP)]Cl4 em
ACN/tampão fosfato (pH=7,4, 1:2 ; v:v).

  Processo E (V vs Ag/AgCl) nº e- Atribuição

EI - 0,077 2 py+ / py

EII - 0,24 2 py+ / py

EIII - 1,1 1 H2P / H2P•-

EIV 1,7 1 H2P / H2P•+

Assim, é possível concluir que a redução eletroquímica da porfirina

[H2(T4MpyP)]Cl4  ocorre inicialmente pelo ligante 4-metil-piridil e envolve a redução

do anel apenas em regiões bastante negativas de potencial. A utilização do solvente

misto água/ACN pode ser responsável por reações de protonação que extinguem a

estabilidade dos principais radicais ânions e diânions envolvidos.  Do mesmo modo,

a oxidação do anel da porfirina é observado apenas em potenciais altamente

positivos e os produtos também devem sofrer reações químicas rápidas.

IV – 5 Comportamento voltamétrico da [Mn(T4MpyP)]5+

A redução da [Mn(T4MpyP)]5+ em ACN/tampão fosfato pH=7,4 sobre eletrodo

de carbono vítreo é mostrada na Figura 21. Observa-se que a redução caracteriza-

se pela presença de pico em 0,13 V (pico I – Curva A), -0,31 V (pico II – Curva B) e -

0,86 V (pico III – Curva B). No intervalo de 0,5 a 2,5 V a [Mn(T4MpyP)]5+ exibe um

pico em potencial de 1,9 V (pico IV), como pode ser constatado na Figura 22 – Curva

A. Entretanto, um pico em potencial de 0,32 V pode também ser observado se a

varredura for realizada desde 0 V, como mostra a Figura 22 – Curva B.
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Figura 21: Voltamograma cíclico correspondente à redução de 1,0 mmol.L-1 de
[Mn(T4MpyP)]5+ em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2 ; v:v), vs. Ag/AgCl, sobre
eletrodo de carbono vítreo. Curva A: I etapa de redução; Curva B: II e III etapa de
redução, ν= 40 mV.s-1.

Figura 22: Voltamograma cíclico correspondente à oxidação de 1,0 mmol.L-1 de
[Mn(T4MpyP)]5+ em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2 ; v:v), vs. Ag/AgCl, sobre
eletrodo de carbono vítreo. Curva A: IV etapa de oxidação, Curva B: I etapa de
redução, ν= 40 mV.s-1.

A análise da influência da velocidade de varredura sobre o pico I no intervalo

de 20 a 100 mV.s-1 mostra a presença de pico na varredura inversa de potencial em

qualquer velocidade investigada, podendo ser observado na Figura 23 e os

parâmetros voltamétricos podem ser melhor observados na Tabela 5.
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Figura 23: Voltamograma cíclico correspondente à redução de 1,0 mmol.L-1 de
[Mn(T4MpyP)]5+ em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2 ; v:v), vs. Ag/AgCl, sobre
eletrodo de carbono vítreo, ν= 20, 30, 40 e 50 mV.s-1.

A análise do pico I mostra valores de corrente que aumentam linearmente

com ν½ segundo a equação: -iI (µA) = 0,13 + 0,40. ν½ (mV½.s-½), n = 7, r = 0,995,

sugerindo um processo de redução controlado por difusão [Kadish et al. (2000a);

Brett & Brett (1996); Bard & Faulkner (1980)]. No entanto, a análise da Tabela 5

mostra que os valores de Epa-Epc são muito maiores que 56 mV, previsto para um

processo reversível com a transferência de 1 elétron. A relação ipa/ipc aumenta de

0,25 em baixa velocidade de varredura para 0,50 em velocidades mais altas,

indicando comportamento típico de processo de transferência de carga com reações

químicas subsequentes que consomem o produto [Bard & Faulkner (1980)]. Este

comportamento é confirmado pela leve diminuição nos valores da função corrente

(ipc.ν-½) com o aumento da velocidade de varredura de potencial.
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Tabela 5: Parâmetros voltamétricos correspondentes à redução da [Mn(T4MpyP)]5+,
pico I, em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2; v:v), sobre eletrodo de carbono vítreo,
em diferentes velocidades de varredura.

ν (mV.s-1) Epc  (V) -ipc  (µA) Epa (V) ipa (µA) Epa – Epc ipa/ipc ipc.ν-½

20 0,18 2,0 0,32 0,50 0,14 0,25 14

30 0,15 2,6 0,32 0,73 0,17 0,28 15

40 0,16 2,7 0,32 1,3 0,16 0,48 13

\50 0,13 3,0 0,32 1,3 0,19 0,43 13

80 0,12 3,6 0,33 1,8 0,21 0,50 13

100 0,10 4,1 0,33 2,1 0,23 0,51 13

O efeito da variação da velocidade de varredura sobre os picos II e III foram

investigados no intervalo de 20 a 200 mV.s-1, e os respectivos parâmetros são

mostrados na Tabela 6. Não existem picos correspondentes na varredura inversa de

potencial em qualquer velocidade investigada, mostrando que o processo global

apresenta característica de processo não reversível. Observa-se ainda o

deslocamento do pico II para valores mais negativos de potencial.

Tabela 6: Parâmetros voltamétricos correspondentes à redução da [Mn(T4MpyP)]5+

em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2 ; v:v), sobre eletrodo de carbono vítreo, em
diferentes velocidades de varredura de potencial.

Pico II Pico III

ν (mV.s-1) -E (V) -i (µA) -i.ν-½ -E (V) -i (µA) -i.ν-½

20 0,39 2,8 28 0,92 5,9 42

40 0,48 5,3 26 0,90 9,2 46

70 0,41 7,2 27 0,89 13 49

100 0,43 8,1 26 0,72 20 63

200 0,44 14 31 0,76 30 67
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A relação entre valores de corrente e ν para os picos II e III é expressa pelas

respectivas equações: -iII (µA) = 1,5 + 0,070. ν (mV.s-1), n = 6, r = 0,980 e –iIII (µA) =

2,6 + 0,14. ν (mV.s-1), n = 6, r = 0,984, observa-se que ocorre um aumento linear da

corrente em função da ν para os picos II e III, sugerindo que a porfirina metalada é

reduzida via forma adsorvida. Este comportamento é indicativo de que a inserção de

metal na base livre torna-a mais suscetível à adsorção na superfície do eletrodo.

Comparando-se com a porfirina base livre e com dados da literatura para esta

metaloporfirina, os picos II e III podem ser atribuídos respectivamente à redução do

grupo 4-metil-piridil e subsequente processo de redução do anel porfirínico para o

radical π-ânion, ambos processos ocorrendo em potenciais muitos próximos na

forma adsorvida sobre a superfície do eletrodo [Kadish et al. (1989); Smith (1975)].

A oxidação da [Mn(T4MpyP)]5+ em ACN/tampão fosfato, pH=7,4 (1:2 ; v:v),

sobre eletrodo de carbono vítreo ocorre em uma única etapa (pico IV). Comparando-

se com o comportamento da porfirina base livre, observa-se que a oxidação do anel

da metaloporfirina ocorre em potenciais mais positivos (1,9 V) que a base livre (1,6

V), mostrando que a introdução do metal torna o anel mais difícil de ser oxidado.

Como discutido previamente, não se observa nenhum pico de redução na

varredura inversa de potencial e a relação entre i vs ν½ é linear, segundo a equação:

iVI (µA) = 0,38 + 5,6.ν½ (mV½.s-½), n = 7, r = 0,990, sugerindo que o processo de

oxidação é controlado por um processo difusional.

Deste modo, os resultados indicam que o comportamento voltamétrico da

[Mn(T4MpyP)]5+ difere daquele observado para a [H2(T4MpyP)]Cl4 principalmente

pela ocorrência do pico I, atribuído à redução do Mn(III)/Mn(II) presente na MnP. O

mesmo ocorre também na varredura de oxidação por se tratar de um processo

reversível do par Mn(III)/Mn(II) na região de 0,0 a 0,5 V (vs Ag/AgCl).
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Estudos de espectroeletroquímica foram realizados para confirmar esta

atribuição.

IV – 6 Espectroeletroquímica da [Mn(T4MpyP)]5+

Espectros UV/Vis obtidos durante 1 hora de eletrólise da [Mn(T4MpyP)]5+ em

meio de ACN/tampão fosfato (1:2 ; v:v, pH=7,4), sobre eletrodo de ouro em potencial

de – 0,10 V são mostrados na Figura 24.

Figura 24: Espectros UV/Vis de 3,5 µmol.L-1 da [Mn(T4MpyP)]5+ em solução de
ACN/tampão fosfato (pH=7,4, 1:2 ; v:v), sobre eletrodo de ouro, E = -0,10 V vs
Ag/AgCl antes e após 1 hora de eletrólise.

Como pode ser observado, mesmo após 1 hora de eletrólise a absorbância da

banda Soret (453 nm) permanece inalterada, indicando que neste potencial não

ocorre nenhuma mudança no anel da porfirina como discutido no item IV – 4. Estes

resultados confirmam que o pico catódico em potencial de 0,13 V é devido à redução

do Mn(III) para Mn(II). A seguir investigou-se a possibilidade de imobilização da MnP

sobre eletrodos modificados por polipirrol.
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IV – 7 Eletrodos modificados por polipirrol e [Mn(T4MpyP)]5+

A modificação de superfície eletródica por fimes de polipirrol é bastante

conhecida na literatura [Brett & Brett (1996); Bedioui et al. (1997); Deronzier et al.

(1992); Cosnier et al. (2000); Hanks et al. (2001)]. Muitos trabalhos têm sido

realizados para elucidar os diferentes aspectos da eletroxidação do pirrol para

produzir o polipirrol sobre eletrodos, entretanto, até o momento muitas etapas não

estão completamente compreendidas [Yuan et al. (1999)].

No entanto, é conhecido que o processo de polimerização pode ser considerado

como uma reação de condensação, onde prótons na posição α são eliminados

(Esquema 1). O modelo de mecanismo para a eletropolimerização do pirrol proposto

na literatura é análogo às reações de acoplamento de cátions radicais em

compostos aromáticos [Yuan et al. (1999); Bartlett & Cooper (1996)]. De acordo com

o esquema proposto, a primeira etapa consiste na oxidação do monômero para

formar um radical dicátion. A segunda etapa envolve a dimerização do monômero

pelo acoplamento radical-radical, sendo dois prótons eliminados do diidrodímero e

formação da espécie neutra correspondente. Como o dímero é mais facilmente

oxidado do que o monômero, devido ao aumento do radical cátion formado, ele é

reoxidado para o radical e sofre um acoplamento adicional com o radical cátion

monomérico. Deste modo, o processo de eletropolimerização procede por meio de

etapas eletroquímicas e químicas, sendo que o crescimento da cadeia só é

interrompido quando o cátion radical de crescimento torna-se não reativo ou, mais

comumente, quando o final reativo da cadeia torna-se estericamente bloqueado para

reações posteriores [Yuan et al. (1999)].

Estudos utilizando a técnica de voltametria cíclica têm mostrado que o polímero

produzido por ciclagens sucessivas de potencial ocorre segundo um estado condutor

de oxidação e dopagem, cujas formas são mostradas no Esquema 2. Em adição,

contra-íons do eletrólito suporte podem ser incorporados por difusão para dentro ou
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para fora do polímero durante os processos de oxidação e redução, para garantir a

eletroneutralidade do filme. Analiticamente o método é vantajoso, pois filmes de

polipirrol assim preparados podem ser utilizados para construção de sensores

eletroquímicos. A imobilização do analito de interesse na superfície do eletrodo pode

ser obtida pela sua incorporação ao filme polimérico oxidado, que apresenta

propriedades de troca iônica, ou por polimerização eletroquímica direta do analito,

modificado pela adsorção de centros pirrólicos na estrutura da espécie de interesse,

que forma filmes durante sua oxidação.
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Embora diversos métodos alternativos para a imobilização da [Mn(T4MpyP)]5+

sobre filmes de polipirrol  os resultados foram insatisfatórios em processos de

polimerização direta através da ciclagem em soluções contendo mistura de pirrol e

[Mn(T4MpyP)]5+. Os voltamogramas obtidos não mostraram qualquer retenção da

MnP, monitorados pela ausência de sinal voltamétrico. Este comportamento indica

que, embora seja bastante conhecido que algumas MeP possam ser introduzidas

durante o crescimento de filmes de polipirrol como contra íons (íons “dopantes”) no

filme, a MnP em estudo, carregada positivamente, não é aprisionada no filme por

ciclagem direta. No entanto, observou-se que filmes de polipirrol pré-

eletropolimerizados, quando colocados em contato com solução da [Mn(T4MpyP)]5+

em ACN/tampão fosfato (0,10 mol.L-1 e pH=7,4), exibem forte retenção da MnP na

superfície do eletrodo, com alta estabilidade do sinal voltamétrico.

 A Figura 25 mostra o comportamento voltamétrico observado durante

formação do filme de polipirrol pela oxidação do monômero em tampão fosfato (0,10

mol.L-1 e pH=7,4), através de ciclagens sucessivas entre potenciais de           - 0,50

V a 1,5 V. Após transferência do eletrodo resultante para solução tampão fosfato

(pH=7,4) o voltamograma cíclico obtido não apresentou nenhum pico de intensidade

considerável no intervalo de -0,50 V a 1,5 V.

Após imersão do eletrodo modificado por prévia eletropolimerização  do pirrol

em solução de 1,0 mmol.L-1 de [Mn(T4MpyP)]5+ em tampão fosfato (0,10 mol.L-1 e

pH=7,4), sob agitação constante, durante 1 hora, o mesmo foi transferido para célula

voltamétrica contendo apenas solução tampão fosfato (pH 7,4) e o voltamograma

cíclico foi registrado (Figura 26).
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Figura 25: Voltamograma cíclico representativo da formação do filme durante
ciclagem sucessiva do eletrodo de carbono vítreo em 0,25 mol.L-1 de pirrol em
tampão fosfato (0,10 mol.L-1 e pH=7,4), ν = 100 mV.s-1 (100 ciclos).

Figura 26: Voltamograma cíclico correspondente à redução do filme de

[Mn(T4MpyP]5+/polipirrol sobre eletrodo de carbono vítreo em tampão fosfato (0,10

mol.L-1 e pH=7,4), ν= 100 mV.s-1.

Um par de picos bem definidos foi obtido em potenciais ao redor de -0,37/

-0,12 V, atribuídos à redução do íon metálico Mn(III)/Mn(II) da metaloporfirina. O

ligeiro deslocamento de potencial em relação ao par de picos Mn(III)/Mn(II) verificado

em solução ocorre devido à variação de pH. A redução da porfirina incorporada ao

eletrodo não necessita do meio não aquoso de ACN para solubilização. Estes

resultados demonstram que a [Mn(T4MpyP)]5+ foi incorporada no filme de polipirrol,

uma vez que os voltamogramas registrados para o eletrodo modificado sem

metaloporfirina não apresenta nenhum pico nestas condições experimentais.
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Voltamogramas cíclicos obtidos durante varreduras sucessivas de potencial

na região correspondente à redução do Mn(III)/ Mn(II) no filme polimérico é

apresentado na Figura 27. Observa-se um ligeiro decréscimo na intensidade de

corrente de apenas 5,0 % após 10 ciclos, e 12 % após 30 ciclos ininterruptos,

indicando que o sinal voltamétrico correspondente à redução do metal da MnP

apresenta-se relativamente estável quando imobilizada na superfície do eletrodo de

carbono vítreo modificado por polipirrol.

Figura 27: Voltamogramas cíclicos sucessivos correspondente à redução do filme de

polipirrol/[Mn(T4MpyP)]5+, após 30 ciclos em tampão fosfato (0,10 mol.L-1 e pH=7,4),

ν= 100 mV.s-1.

O efeito da velocidade de varredura foi investigado no intervalo entre 10 a 500

mV.s-1. O voltamograma obtido para redução do íon metálico no filme de polipirrol

caracteriza-se por um processo eletródico onde ipa/ipc é constante e

aproximadamente 1, sugerindo que o processo de transferência eletrônica é

totalmente reversível e possivelmente a velocidade de reações químicas

presenciadas em solução são minimizadas no filme. A corrente de pico catódico

aumenta linearmente com o aumento da velocidade de varredura, de acordo com a

equação: -i(µA) = -3,7.104 + 6,2.102 ν (mV.s-1), n = 5, r = 0,990, características da
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redução do metal na MnP no estado adsorvido sobre o filme de polipirrol [Brett &

Brett (1996); Fry (1989); Bard & Faulkner (1980)].

Eletrodo de ITO modificado de maneira semelhante foi obtido para a

caracterização espectrofotométrica do filme, com o objetivo de comprovar a

interação entre o filme de polipirrol e a MnP em estudo.

Eletrodos de ITO foram recobertos por filmes de polipirrol através de

ciclagens sucessivas de potencial  entre -0,50 V a 1,5 V em tampão fosfato (0,10

mol.L-1 e pH=7,4), seguidos de lavagem. O espectro deste filme na região do UV/Vis

é mostrado na Figura 28A. A Figura 28B apresenta o espectro obtido após

incorporação da [Mn(T4MpyP)]5+ nas mesmas condições experimentais sobre

eletrodo de ITO modificado por filmes de polipirrol.

Figura 28: Espectro UV/Vis do eletrodo de ITO modificado por ciclagens em solução
de pirrol em tampão fosfato (0,10 mol.L-1, pH=7,4) – Curva A; e após incorporação
da [Mn(T4MpyP)]5+ em ACN/tampão fosfato (0,10 mol.L-1, pH=7,4; 1:2 (v:v)) – Curva
B.

A ocorrência da banda característica da [Mn(T4MpyP)]5+ em 466 nm no
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300 400 500 600 700

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

B

A

321

329

466

 [Mn(TMpyP4)]5+

 pirrol

A
bs

or
bâ

nc
ia

λ  (nm)



67

do eletrodo, provavelmente por interação eletrostática ou entre metal e grupos

pirrólicos.

Deste modo, conclui-se que eletrodos modificados por polipirrol podem ser

utilizados para incorporação da [Mn(T4MpyP)]5+, formando filmes estáveis utilizando-

se o ânion fosfato como contra-íon na formação do filme.

A seguir investigou-se a possibilidade de se utilizar o filme de

polipirrol/[Mn(T4MpyP)]5+
  para a oxidação de corantes reativos.

IV – 8 Interação do corante vermelho reativo 120 com o filme de

polipirrol/[Mn(T4MpyP)]5+.

Os grupos cromóforos azo do corante reativo Procion Red HE-3B (RR120)

são reduzidos ao hidrazo correspondente em potenciais ao redor de -0,50 V na

forma adsorvida sobre eletrodo de mercúrio [Bechtold et al. (1997); Guaratini et al.

(2002)]. Em potenciais mais negativos, ao redor de –1,0 V observa-se a redução dos

grupos reativos clorotriazinas [Bechtold et al. (1997); Guaratini et al. (2001a);

Guaratini et al. (2001b)]. No entanto, o corante não apresenta nenhuma onda de

redução ou oxidação sobre eletrodo de carbono vítreo.

Os voltamogramas cíclicos correspondentes ao filme de polipirrol carregado

com a [Mn(T4MpyP)]5+ em tampão fosfato é mostrado na Curva 1 da Figura 30. O

efeito da adição sucessiva de 1,0.10-5 e 1,0.10-4 mol.L-1 em tampão fosfato do

corante RR120 sobre os voltamogramas correspondentes à redução de

Mn(III)/Mn(II) pode ser observado nas Curvas 2 e 3 da mesma Figura.

Observa-se, tanto na região anódica quanto na catódica, um aumento da

corrente de pico de aproximadamente 6 µA, após adição de 1,0.10-4 mol.L-1 do

corante. Variações maiores de corrente são observadas na varredura inversa.

Estudos realizados no intervalo de concentração do corante de 8,0.10-6 mol.L-1 a
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1,0.10-3 mol.L-1 mostram que há uma inibição do aumento de corrente na presença

de concentração do corante acima de 1,0.10-5 mol.L-1. Como resultado,  a variação

de corrente não apresenta potencialidade analítica devido à baixa sensibilidade

deste pequeno incremento de corrente em relação ao sinal da MnP retida no filme.

Figura 30: Efeito da adição sucessiva de 1,0.10-5 e 1,0.10-4 mol.L-1 do corante
RR120 sobre o filme de polipirrol/[Mn(T4MpyP)]5+ em tampão fosfato (0,10 mol.L-1 e
pH=7,4) ν= 100 mV.s-1. Curva (1): eletrólito suporte; Curvas: (2) 1,0.10-5 mol.L-1;(3)
1,0.10-4 mol.L-1 do corante RR120.

De acordo com a literatura [Bechtold et al. (1997)], processos catalíticos em

eletroquímica usualmente ocorrem quando uma substância O é reduzida à R

(Equação 3) e R regenera O por uma reação química com a substância Z (Equação

4), gerando um produto P de acordo com as equações abaixo.

Por analogia, na escala de tempo do experimento de voltametria cíclica

correspondente à redução de Mn(III)/Mn(II) no filme formado, a variação do sinal de

corrente anódico poderia ser atribuída à redução química do grupo azo do corante

através do metal, de acordo com o seguinte esquema:

O + ne-    R  (Equação 3)

R + Z   O + P (Equação 4)   

Mn(III) + 1e-   Mn(II)

2Mn(II) + Ar-N=N-Ar' + 2 H+  2Mn(III) + Ar-NH-NH-Ar' 
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 Embora a relação entre corrente e concentração observada para a redução

catalítica do corante nos filmes da MnP seja muito pequena, o que torna o método

analiticamente pouco sensível para determinação do mesmo, o comportamento

voltamétrico da MnP indica que existem interações entre o metal da MnP e sítios

ativos do corante.

Outros tipos de MnP foram testados com o intuito de ampliar estes estudos.

IV – 9 Comportamento voltamétrico da [H2(T2APP)]

A redução e oxidação voltamétrica de 1,0 mmol de [H2(T2APP)] em DMF e

PTBA 0,10 mol.L-1, sobre eletrodo de carbono vítreo, podem ser observadas nas

Figuras 31 e 32, respectivamente. A redução do composto ocorre em três etapas,

nos potenciais -0,62 V (pico I); -0,95 V (pico II) e -1,4 V (pico III). Na região entre 0 a

2,5 V observa-se apenas 1 pico de oxidação em potencial de 1,5 V (pico IV), como

mostra a Figura 32.

Figura 31: Voltamograma cíclico correspondente à redução de 1,0 mmol.L-1 de
[H2(T2APP)] em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, ν= 100 mV.s-1, vs. Ag/AgCl, sobre eletrodo
de carbono vítreo.
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Figura 32: Voltamograma cíclico correspondente à oxidação de 1,0 mmol.L-1 de
[H2(T2APP)] em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, ν= 100 mV.s-1, vs. Ag/AgCl, sobre eletrodo
de carbono vítreo.

A redução da [H2(T2APP)] caracteriza-se por apresentar, na varredura inversa

de potencial, apenas dois picos em - 0,83 V (pico II*) e - 1,3 V (pico III*)

correspondentes à reoxidação dos produtos formados após a segunda e terceira

etapas de redução. Os voltamogramas correspondentes com potenciais de inversão

após cada pico são mostrados na Figura 33 (curva A – C).
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Figura 33: Voltamogramas cíclicos correspondentes à redução de 1,0 mmol.L-1 da
[H2(T2APP)] em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, ν= 100 mV.s-1, vs. Ag/AgCl, sobre eletrodo
de carbono vítreo. Curva A: pico I; Cuva B: pico II e Curva C: pico III.

 Os estudos da influência da velocidade de varredura sobre os picos I, II e III

foram realizados no intervalo de 20 a 500 mV.s-1 e os parâmetros correspondentes a

cada pico são mostrados na Tabela 8, para velocidades entre 20 a 100 mV.s-1.
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Tabela 8: Parâmetros voltamétricos correspondentes à redução da [H2(T2APP)] em
DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, sobre eletrodo de carbono vítreo, em diferentes velocidades
de varredura de potencial.

ν (mV.s-1) 20 30 50 80 100

- Epc (V) 0,32 0,32 0,34 0,36 0,37

- ipc (µA) 7,4 12 16 24 28

Pico -Epa (V) 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18

I -ipa (µA) 3,4 5,4 7,3 11 13

ipa/ipc 0,38 0,34 0,45 0,46 0,46

-ipc.ν-½ 52 69 71 85 88

- Epc (V) 0,70 0,71 0,71 0,73 0,74

- ipc (µA) 16 17 25 29 32

Pico -Epa (V) 0,57 0,57 0,57 0,55 0,54

II -ipa (µA) 16 17 24 30 32

ipa/ipc 1,0 1,0 0,96 1,0 1,0

-ipc.ν-½ 113 98 112 102 101

- Epc (V) 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2

- ipc (µA) 16 25 27 31 36

Pico -Epa (V) 1,0 1,0 0,98 0,98 0,97

III ipa (µA) 17 25 28 30 35

Ipa/ipc 1,0 1,0 1,0 0,97 0,97

-ipc. ν-½ 113 144 121 110 114

O potencial correspondente à primeira etapa de redução da [H2(T2APP)] (pico

I) apresenta um deslocamento para valores mais negativos em função do aumento

da velocidade de varredura (Tabela 8), e um pico de pequena intensidade na

varredura inversa de potencial (I*) cuja corrente aumenta com o aumento da
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velocidade de varredura. A relação de ipa/ipc aumenta em função de ν porém é

sempre menor que 1, sugerindo a ocorrência de reações químicas acopladas.

Também se observa que a relação entre corrente de pico catódico e ν é linear,

segundo a equação: -iI (µA) = 1,63 + 0,27. ν (mV.s-1), n = 6, r = 0,994 e os valores da

função corrente, -i.ν-½, aumentam em função do aumento da velocidade de

varredura, sugerindo que o processo é controlado por fraca adsorção na superfície

do eletrodo [Bard & Faulkner (1980)]. Provavelmente este pico está associado à

redução de um dos átomos de nitrogênio do pirrol, que poderia ocorrer se este se

encontrar protonado, gerando novo radical, em analogia ao que ocorre a pirimidina

[Elving et al. (1973); Lund (1983)].

A segunda e terceira etapas de redução da [H2(T2APP)] caracterizam-se por

um pico anódico na varredura inversa e valores de ipa/ipc próximos da unidade, como

mostra a Tabela 8. Os valores de potenciais de pico são aproximadamente

constantes com valores de Epa/2 – Epc/2 próximos de 52 mV, sugerindo que os

processos eletródicos envolvem a transferência reversível de 1 elétron em cada

etapa de redução.

A análise de corrente vs ν½ para os picos II e III, mostra uma relação linear

para ambos os picos de acordo com as equações: -iII (µA) = 1,1 + 3,0. ν½ (mV½.s-½),

n = 6, r = 0,991 e -iIII (µA) = 1,7 + 3,2. ν½ (mV½.s-½), n = 6, r = 0,990 respectivamente,

o que indica que ambos os processos são controlados por um transporte difusional

[Kadish et al. (2000a); Kadish et al. (1989); Brett & Brett (1996); Fry (1989);

Southampton (1985); Bard & Faulkner (1980)].

Segundo a literatura, a diferença entre o potencial da primeira redução e da

primeira oxidação do anel porfírínico é de 2,25 ± 0,15 V, referente à diferença de

energia dos orbitais HOMO/LUMO; e a diferença de potencial para a remoção ou

adição do primeiro elétron e a remoção ou adição do segundo elétron
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respectivamente é de aproximadamente 0,30 V [Fuhrhop (1975); Kadish et al.

(2000a)]. Para a [H2(T2APP)] a diferença entre o pico II e o pico IV é de 2,45 V,

indicando que estes picos podem ser atribuídos a primeira redução e primeira

oxidação do anel, respectivamente e a diferença entre o pico II e o pico III é de 0,4

V, indicando que o pico III é correspondente à segunda etapa de redução do anel

porfirínico, estando de acordo com os valores previstos na literatura [Kadish et al.

(2000a); Kadish et al. (2000b); Bedioui et al. (1995)].

Analisando todos esses parâmetros, os picos de redução II e III

correspondentes à base livre podem ser atribuídos à redução consecutiva do anel

porfirínico, com transferência sucessiva de 1 elétron em cada etapa, de acordo com

as equações abaixo [Bettehleim & Kuwana (1987); Mouahid et al. (1997); Mouahid

(1998); Kadish et al. (2000a)].

H2P  +  e-  → H2P•-

H2P•-  +  e-  → H2P--

A oxidação de 1,0 mmol.L-1 [H2(T2APP)] em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1 sobre

eletrodo de carbono vítreo, pode ser melhor constatada na Figura 34.

Figura 34: Voltamograma cíclico correspondente à oxidação de 1,0 mmol.L-1 da
[H2(T2APP)] em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, ν= 100 mV.s-1.
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A ausência de pico anódico na varredura inversa de potencial é observada em

todo o intervalo investigado, sugerindo que o processo eletródico é irreversível ou

envolve reações químicas rápidas subsequentes. Os respectivos parâmetros

voltamétricos são mostrados na Tabela 9.

Tabela 9: Parâmetros voltamétricos correspondentes à oxidação da [H2(T2APP)],
pico IV, em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, sobre eletrodo de carbono vítreo, em diferentes
velocidades de varredura de potencial.

ν (mV.s-1) E (V) i (µA) Ep-Ep/2 i.ν-½

20 1,5 14 0,10 99

30 1,5 18 0,10 104

50 1,5 22 0,10 98

80 1,5 31 0,10 110

100 1,5 41 0,10 130

O pico anódico apresenta valores de potencial aproximadamente constantes,

porém os valores da função corrente (i.ν-½) aumentam com o aumento da velocidade

de varredura. A relação entre corrente e ν é linear segundo a equação: iIV (µA) = 3,9

+ 0,4.ν (mV.s-1), n = 6, r = 0,982, sugerindo processo envolvendo adsorção. De

acordo com a literatura, a observação de um ombro em potenciais mais positivos é

uma evidência de forte adsorção do reagente, que apresenta como característica a

ocorrência de pós-onda em relação à onda principal [(Bard & Faulkner (1980)].

Uma compilação dos principais resultados do estudo eletroquímico da

[H2(T2APP)]Cl estão na Tabela 10.
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Tabela 10: Redução e oxidação eletroquímica de 1,0 mmol.L-1 da [H2(TAPP)] em
DMF e PTBA 0,10 mol.L-1.

  Processo E (V vs Ag/AgCl) nº e- Atribuição

EI - 0,62 1 N+H (pirrol) / N• (pirrol) ?

EII - 0,95 / - 0,83 1 H2P / H2P•-

EIII - 1,4 / -1,3 1 H2P•- / H2P--

EIV 1,5 1 H2P / H2P•+

IV – 10 Comportamento voltamétrico da [Mn(T2APP)]Cl

A redução e oxidação da [Mn(T2APP)]Cl (1,0 mmol.L-1) em DMF/PTBA 0,10

mol.L-1, sobre eletrodo de carbono vítreo podem ser observadas nos voltamogramas

cíclicos das Figuras 35 e 36 respectivamente.

A redução da [Mn(T2APP)]Cl (Figura 35) ocorre em quatro etapas na região

entre 0 a –2,0 V, em potenciais de pico iguais a:  -0,28 V (pico I); -0,60 V (pico II); -

1,0 V (pico III) e -1,4 V (pico IV). A oxidação da [Mn(T2APP)]Cl (Figura 36) na região

entre 0 a 2,5 V vs Ag/AgCl, apresenta apenas 1 pico em potencial de 1,8 V (pico IV).

Figura 35: Voltamograma cíclico correspondente à redução de 1,0 mmol.L-1 de
[Mn(T2APP)]Cl em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, sobre eletrodo de carbono vítreo, ν=
100 mV.s-1.
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Figura 36: Voltamograma cíclico correspondente à oxidação de 1,0 mmol.L-1 de
[Mn(T2APP)]Cl em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, sobre eletrodo de carbono vítreo, ν=
100 mV.s-1.

Os voltamogramas cíclicos de redução da [Mn(T2APP)]Cl são caracterizados

por apenas dois picos na varredura inversa, com valores de potenciais em  - 0,85 V

(pico III*) e - 1,3 V (pico IV*), correspondentes à reoxidação dos produtos formados

nas etapas III e IV respectivamente.

Comparando-se os voltamogramas cíclicos da [H2(T2APP)] com a

[Mn(T2APP)]Cl, observa-se apenas um novo pico (pico I), em potencial menos

negativo atribuído à redução do Mn(III)/Mn(II), e o quase desaparecimento do pico II

em potencial de - 0,60 V (Figura 37), confirmando a atribuição anterior para este pico

como sendo redução de um dos átomos de nitrogênio do pirrol, que agora se

encontra ligado ao íon metalíco. Com a ligação do átomo de nitrogênio ao metal esta

redução é evitada. Neste caso, o pequeno pico ainda presente pode indica uma

pequena contaminação de porfirina base livre.

A variação da velocidade de varredura do pico I em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1,

mostra a total ausência de pico na varredura inversa de potencial (Figura 38).
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Figura 37: Voltamograma cíclico correspondente à redução de 1,0 mmol.L-1 de:     (--
-) [H2(T2APP)] e () [Mn(T2APP)]Cl, em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, sobre eletrodo de
carbono vítreo, ν= 100 mV.s-1.

Figura 38: Voltamograma cíclico correspondente à redução de 1,0 mmol.L-1 de
[Mn(T2APP)]Cl em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, sobre eletrodo de carbono vítreo, ν= 80
e 100 mV.s-1.

Analisando a corrente do pico I, observa-se valores que aumentam

linearmente com ν½ de acordo com a equação: -iI (µA) = 0,05 + 0,46.ν½ (mV½.s-½), n

= 6, r = 0,990, sugerindo um processo de redução controlado por difusão [Bard &

Faulkner (1980)].

A Tabela 11 mostra que valores de Ep-Ep/2 são muito maiores que 59 mV,

previsto para um processo reversível com transferência de 1 elétron. A ausência de

pico anódico na varredura inversa e deslocamento de potencial para valores mais

negativos sugerem que o mecanismo eletródico envolve reações químicas
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corrente com o aumento da velocidade de varredura [Bard & Faulkner (1980)]. Deste

modo, é possível concluir que a redução do metal na MnP ocorre irreversivelmente

devido à reações químicas rápidas subsequentes, provavelmente troca do ligante

axial. O íon Cl- tem grande tendência a coordenar no íon Mn(II) mas apresenta

pouca afinidade pelo íon Mn(III). Assim, o solvente (DMF) pode estar coordenado ao

Mn(III) da porfirina e ser trocado pelo Cl- após redução à Mn(II)P [Kadish et al.

(2000)].

Tabela 11: Parâmetros voltamétricos correspondentes à redução da [Mn(T2APP)]Cl,
pico I, em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, sobre eletrodo de carbono vítreo, em diferentes
velocidades de varredura.

ν (mV.s-1) -E (V) -i (µA) Ep-Ep/2 -ipc.ν-½

10 0,24 2,0 0,082 20

20 0,27 2,2 0,080 16

30 0,27 2,4 0,081 14

50 0,29 2,9 0,082 13

80 0,30 3,6 0,082 13

100 0,30 4,0 0,081 12

200 0,32 5,2 0,081 12

Os efeitos da variação da velocidade de varredura sobre os processos

catódicos III e IV foram investigados no intervalo de 10 a 200 mV.s-1, e os

respectivos parâmetros são mostrados na Tabela 12. O pico II apresenta pequena

intensidade e não foi analisado.

Os picos III e IV estão associados à picos na varredura inversa de potencial,

no caso do pico III este comportamento é observado somente em altas velocidades

de varredura, mostrando que o processo global apresenta característica de processo

reversível, sendo confirmado pela relação ipa/ipc a qual é próxima da unidade para
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ambos os casos. A relação entre valores de corrente e ν½ para os picos III e IV é

expressa pelas respectivas equações: -iIII (µA) = 0,62 + 0,54. ν½ (mV½.s-½), n = 8,    r

= 0,990 e -iIV (µA) = -0,15 + 0,62. ν½ (mV½.s-½), n = 8, r = 0,991, um aumento linear

de corrente é observado em função da ν½ para os picos III e IV, sugerindo que os

processos são controlados por difusão.

Tabela 12: Parâmetros voltamétricos correspondentes à redução da [Mn(T2APP)]Cl
em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, sobre eletrodo de carbono vítreo, em diferentes
velocidades de varredura.

ν (mV.s-

1)

10 20 30 50 80 100 200

- Ep 0,97 1,0 1,0 1,0 0,96 0,96 0,97

Pico - ipc 2,5 3,3 4,0 4,6 5,3 6,0 7,8

III -Ipc.ν-½ --- --- --- --- 19 19 17

-Epa --- --- --- --- 0,87 0,87 0,87

Epa/2 -

Epc/2

--- --- --- --- 0,040 0,040 0,030

-ipa --- --- --- --- 4,6 5,7 7,4

Ipa/ipc --- --- --- --- 0,87 0,95 0,95

Pico - Epc 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4

IV - ipcI 1,8 3 3,2 3,4 5,5 6,1 8,7

-Ipc. ν-½ 18 21 18 15 19 19 19

-Epa 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Epa/2 -

Epc/2

0,060 0,070 0,060 0,080 0,070 0,070 0,080

ipa 1,4 2,3 2,7 3,0 4,3 5,4 6,4

Ipa/ipc 0,78 0,77 0,84 0,88 0,86 0,88 0,73
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A análise da influência da velocidade de varredura sobre a oxidação da MnP

(pico V) em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, no intervalo de 10 a 200 mV mostra a total

ausência de pico na varredura inversa de potencial em qualquer velocidade

investigada. Entretanto, o pico é bem definido e não apresenta nenhuma presença

de pós-pico, como verificado na oxidação da base livre.

Os parâmetros voltamétricos correspondentes são mostrados na Tabela 13.

Tabela 13: Parâmetros voltamétricos correspondentes à oxidação da
[Mn(T2APP)]Cl, pico V, em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, sobre eletrodo de carbono
vítreo, em diferentes velocidades de varredura.

 ν (mV.s-1) E (V) i (µA) i.ν-½ Ep-Ep/2

10 1,7 62 620 0,13

20 1,8 75 530 0,15

30 1,8 84 485 0,13

50 1,9 102 456 0,14

80 1,9 123 435 0,15

100 1,9 134 424 0,17

200 2,0 191 427 0,17

IV – 11 Eletrodos modificados por pirrol-2-carboxi-acido/[Mn(T2APP)]Cl.

Como discutido previamente, a incorporação de metaloporfirinas em eletrodos

recobertos por filmes de polipirrol foi investigada através de duas metodologias:

introdução da metaloporfirina durante o crescimento de filmes de polipirrol como

contra íons (íons “dopantes”), através de ciclagem de potencial do eletrodo em

solução contendo o monômero e a manganêsporfirina; ou interação entre o filme de

polipirrol pré-eletropolimerizado sobre o eletrodo e a manganêsporfirina em solução.
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Inicialmente investigou-se a possibilidade de imobilização da [Mn(T2APP)]Cl

sobre eletrodo de carbono vítreo previamente recoberto por filmes de polipirrol,

gerados por pré-polimerização do pirrol-2-carboxi-ácido (PyCOOH) em varreduras

sucessivas de potencial entre –1,0V a 1,0 V em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1. A seguir o

eletrodo modificado por filmes de PyCOOH foi  transferido para solução 1,0 mmol.L-1

da [Mn(T2APP)]Cl em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, e mantido sob agitação durante 1 h.

O eletrodo foi então lavado com DMF e imerso em solução de DMF/PTBA 0,10

mol.L-1. Os voltamogramas cíclicos foram registrados e não mostraram  nenhum

sinal voltamétrico mensurável da MnP, indicando que não houve retenção da

[Mn(T2APP)]Cl no filme formado por pré-eletropolimerização.

A seguir investigou-se a possibilidade de incorporação da [Mn(T2APP)]Cl

como contra íon durante a eletropolimerização do PyCOOH. A Figura 39 mostra o

comportamento voltamétrico observado durante a formação do filme de polipirrol,

através de ciclagens sucessivas do eletrodo de carbono vítreo entre potenciais de  -

1,0 V a 1,0 V vs Ag/AgCl, imerso em 0,25 mol.L-1 de PyCOOH e 1,0 mmol.L-1 da

[Mn(T2APP)]Cl em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1.

Figura 39: Voltamograma cíclico representativo da formação do filme durante
ciclagem sucessiva do eletrodo de carbono vítreo em 0,25 mol.L-1 de PyCOOH e 1,0
mmol.L-1 da [Mn(T2APP)]Cl em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, ν = 100 mV.s-1 (100 ciclos).
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Os voltamogramas exibem o crescimento de um pico em potencial ao redor

de – 0,36 V e um pequeno par de picos ao redor de 0,15 V, cuja intensidade

aumenta até 100 ciclos, permanecendo constante em ciclagens posteriores.

Após a polimerização do PyCOOH com a [Mn(T2APP)]Cl, o mesmo foi

transferido para célula contendo apenas DMF/PTBA 0,10 mol.L-1 sob velocidade de

varredura de 100 mV.s-1, e o voltamograma cíclico obtido é mostrado na Figura 40.

Através da comparação com as Figuras 35 e 38, referentes à redução da

[Mn(T2APP]Cl, concluiu-se que este par de picos corresponde ao processo

Mn(III)P/Mn(II)P, que é imobilizado e reduzido irreversivelmente no filme via depósito

sucessivo da MnP. A região de potencial investigada não envolve os outros picos

correspondentes à redução do anel, que ocorre em potenciais mais negativos.

A seguir investigou-se a possibilidade de regeneração do filme após a

primeira varredura de potencial, registrando-se voltamogramas cíclicos sucessivos

para o eletrodo modificado por PyCOOH/[Mn(T2APP)]Cl em DMF/PTBA 0,10 mol.L-

1. Os valores das correntes de pico, obtidos após várias repetições (50 ciclos) foram

semelhantes e o deslocamento de potencial foi negligenciável. O coeficiente de

variação de corrente entre as medidas é igual a 4,0 %. Este comportamento indica

que o eletrodo de carbono vítreo modificado com filmes de PyCOOH/[Mn(T2APP)]Cl

apresenta suficiente estabilidade para ser usado para fins analíticos.
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Figura 40: Voltamograma cíclico correspondente à redução do filme de
0,25 mol.L-1 de PyCOOH e 1,0 mmol.L-1 da [Mn(T2APP)]Cl em DMF/PTBA 0,10
mol.L-1, ν= 100 mV.s-1.

IV – 12 Interação do corante vermelho reativo 120 com o filme de pirrol-2-

carboxi-ácido/[Mn(T2APP)]Cl

Como discutido previamente, o corante RR120 é muito empregado na

indústria têxtil para tinturas de algodão e seda. Apesar de apresentar dois grupos

azos como cromóforo e dois grupos diclorotriazina como grupos reativos, não

apresenta nenhum pico de redução sobre eletrodo de carbono vítreo, provavelmente

devido a sua estrutura planar complexa como mostra a Figura 41.

Figura 41: Estrutura molecular do corante reativo Procion Red HE-3B (RR120).

Por outro lado, é conhecido da literatura que estudos da interação entre estes

corantes reativos e sistemas que mimetizam moléculas biológicas complexas é
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biodegradação como para o desenvolvimento de sensores específicos para sua

determinação [Bechtold (1997); Guaratini (2001b); Guaratini (2002)].

Os resultados apresentados anteriormente mostram que eletrodos

modificados por polipirrol/[Mn(T4MpyP)]5+ apresentam interação com o corante

RR120, o qual pode ser catalicamente reduzido sobre estes eletrodos, embora nas

condições experimentais investigadas apresente efeito limitado na corrente de pico,

impedindo o seu uso para monitoramento em baixos níveis de concentração de

corante.

Deste modo, investigou-se nesta etapa a redução do corante RR120 sobre

eletrodos de carbono vítreo modificados por filmes de PyCOOH/Mn(T2APP)Cl. Com

este objetivo, eletrodos modificados por filmes de PyCOOH/Mn(T2APP)Cl foram

submetidos à reação com corante RR120, imergindo diretamente o eletrodo

modificado em solução 1.10-4 mol.L-1 do corante em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1.

Os voltamogramas cíclicos obtidos antes e após a presença de 1.10-6   mol.L-1

do corante são mostrados nas curvas a e b da Figura 42.

Figura 42: Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo de carbono vítreo
modificado por filme de pirrol-2-carboxi-ácido e [Mn(T2APP)]Cl em DMF/PTBA 0,10
mol.L-1. Curva (a): eletrólito suporte; Curva(b) 1,0.10-6 mol.L-1 do corante RR120.

Observa-se um intenso aumento da corrente catódica, sugerindo interação
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polipirrol/[Mn(T4MpyP)]5+. Além disso, observa-se que, na presença do corante

RR120, há uma mudança na reversibilidade do processo, não observada

anteriormente para a redução de Mn(III)/Mn(II) em filmes de PyCOOH ou para

redução da [Mn(T2APP)]Cl em solução. O processo eletrocatalítico envolvendo o

corante e os íons Mn(III)/Mn(II) no filme suprimem possíveis reações paralelas que

consomem o produto gerado (Mn II) em outras condições experimentais em que o

corante não está presente.

Os eletrodos modificados por filmes de PyCOOH/[Mn(T2APP)]Cl e

carregados com o corante RR120 (15 ciclos) foram, a seguir, transferidos para

solução contendo apenas DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, e os voltamogramas sucessivos

assim obtidos são mostrados na Figura 43. Esta Figura mostra a ocorrência do pico

em potencial de – 0,38 V, correspondente à redução do filme. Entretanto, a

reversibilidade do processo sugere a presença do grupo azo no corante, uma vez

que o comportamento voltamétrico é semelhante aquele observado previamente

para o filme na presença do corante RR120, indicando que o filme carregado de

PyCOOH/[Mn(T2APP)]Cl, além da interação eletrocatalítica em solução, também

pode reter o corante, possivelmente por interação eletrostática.

Figura 43: Voltamogramas cíclicos com varredura sucessiva para eletrodos
modificados por PyCOOH/[Mn(T2APP)]Cl carregados com 1,0.10-6 mol.L-1 de
corante RR120 em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, ν=100 mV.s-1.
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A Figura 43 também mostra que, com exceção da primeira varredura, não se

observa nenhuma modificação importante nas correntes de pico catódicas ou

anódicas, demonstrando a boa estabilidade do sinal nestas condições

experimentais.

O efeito da  variação da velocidade de varredura (ν)  entre 10 a 200 mV.s-1 foi

investigado. O gráfico de i vs ν½  é linear de acordo com a equação: Ip =

2,687x105n3/2A.D1/2.C√√1/2 onde, n = número de elétrons, D = coeficiente de difusão, A

= área do eletrodo e C = concentração, mostrando que o processo é controlado pela

difusão do corante através do filme de PyCOOH/[Mn(T2APP)]Cl como mostra a

Figura 44.

Figura 44: Influência da raiz quadrada da velocidade de varredura sobre a corrente
de pico catódico obtida de voltamogramas cíclicos para redução do corante RR120
sobre eletrodo modificado por filme de PyCOOH/[Mn(T2APP)]Cl em DMF/PTBA 0,10
mol.L-1.

Investigou-se também a resposta do corante sobre o filme formado em

diferentes concentrações do mesmo, os voltamogramas são mostrados na Figura

45. Observa-se que a resposta voltamétrica correspondente ao par Mn(III)/Mn(II)

incorporado no filme de PyCOOH aumenta em função da concentração do corante

RR120 até concentração máxima de 1,0.10-4 mol.L-1.
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Figura 45: Voltamogramas cíclicos obtidos para o eletrodo modificado por PyCOOH/
MnP na ausência (curva a) e presença (curva b) de: 1,0.10-8 mol.L-1; (c) 1,0.10-7

mol.L-1; (d) 5,0.10-7 mol.L-1; (e) 1,0.10-6 mol.L-1; (f) 5,0.10-6 molL-1 de corante RR120
em DMF/PTBA 0,10 mol.L-1, ν= 100 mV.s-1.

Curvas analíticas para o corante foram obtidas utilizando-se imersão direta do

eletrodo modificado por filmes de PyCOOH/[Mn(T2APP)]Cl em soluções do corante

no intervalo de concentrações de 1,0.10-6 a 1,0.10-4 mol.L-1. Os resultados são

mostrados na Figura 46.

Figura 46: Curva analítica obtida através de valores médios de corrente obtidos para
voltamogramas cíclicos da redução do corante RR120 sobre eletrodo de carbono
vítreo modificado por filmes de PyCOOH/[Mn(T2APP)]Cl em DMF/PTBA 0,10 mol.L-

1, ν = 100 mV.s-1.
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O grafico apresenta relações lineares apenas em concentrações de corante

menores que 8,0.10-5 mol.L-1. Acima desta concentração as correntes apresentam

valores aproximadamente constantes, indicando efeito de saturação da superfície do

eletrodo, sugerindo que o processo eletrocatalítico é limitado provavelmente pela

disponibilidade dos sítios ativos da manganêsporfirina no filme de PyCOOH. Em

baixas concentrações (curva a, Figura 45) a corrente é proporcional à concentração

do corante segundo a equação:

Ip (µA) = 5,5 + 1,0.105.C (mol.L-1); r= 0,995. Os resultados mostram que o eletrodo

modificado apresenta grande sensibilidade para o corante, com limite de detecção

de 1,0.10-8 mol.L-1, obtidos através de análise estatística envolvendo 3 x ρ/ η (ρ=

desvio padrão do branco e η= inclinação da curva ip vs C).

Os resultados obtidos demonstram que o eletrodo de carbono vítreo modificado por

filmes de polipirrol/metaloporfirina podem ser uma alternativa eficiente como

sistemas miméticos para avaliar a possível redução do corante por moléculas mais

complexas. Além disso, embora os resultados sejam preliminares, é possível

observar que sensores eletroquímicos baseados nestes filmes oferecem um método

sensível, rápido, versátil e confiável para o monitoramento do corante em solução

aquosa, através da redução eletrocatalítica do corante via redução do metal

Mn(III)/Mn(II) da [Mn(T2APP)]Cl incorporada em filmes de polipirrol.
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Neste trabalho utilizou-se duas estratégias para a preparação de eletrodos

quimicamente modificados com metaloporfirinas, visando a obtenção de

catalisadores estáveis e seletivos para a eletroredução e/ou eletrooxidação de

substratos orgânicos, exemplificados com o corante têxtil RR120.

A primeira estratégia envolveu a pré-eletropolimerização de pirrol sobre

eletrodo de carbono vítreo, seguida da adsorção de uma manganêsporfirina

catiônica, a [Mn(TMpyP4)]5+. Esta se mostrou uma técnica adequada para

preparação de eletrodos quimicamente modificados com metaloporfirinas catiônicas,

uma vez que a manganês porfirina é fortemente retida na superfície do eletrodo pela

interação eletrostática com o ânion fosfato, utilizado como contra-íon na formação do

filme. O eletrodo é caracterizado pelo processo redox  atribuído ao par Mn(III)/Mn(II),

e mostrou-se bastante estável, com um decréscimo na intensidade de corrente de

apenas 5 % após 10 ciclos, e 12 % após 30 ciclos ininterruptos. Estudos visando a

aplicação deste eletrodo para redução catalítica do corante RR120 nos filmes da

MnP indicaram que, embora existam interações entre o metal da MnP e sítios ativos

do corante, a relação entre corrente e concentração  de corante é muito pequena, o

que torna o método analiticamente pouco sensível para determinação do mesmo.

Provavelmente este fato é devido à disponibilidade limitada de manganêsporfirina,

que se mantém apenas na superfície do eletrodo.

A segunda estratégia de preparação de eletrodos quimicamente modificados

com metaloporfirinas envolveu a polimerização direta do pirrol-2-carboxi-ácido na

presença de uma manganêsporfirina tetra-aminosubstituída, a [Mn(TAPP2)]Cl. Os

resultados mostraram que a [Mn(TAPP2)]Cl é inserida  durante a polimerização do

pirrol-2-carboxi-ácido, resultando em um filme estável, o qual apresentou um

coeficiente de variação de corrente de 4% entre as medidas.
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Estudos de interação entre este filme e o corante RR120  mostraram que a

relação entre corrente e concentração observada para a redução catalítica do

corante no filme  é satisfatória, tornando o método sensível para determinação do

mesmo. Embora os resultados sejam preliminares, é possível observar que sensores

eletroquímicos baseados nestes filmes oferecem um método sensível, rápido,

versátil e confiável para o monitoramento do corante em solução aquosa, através da

redução eletrocatalítica do mesmo via redução do metal Mn(III)/Mn(II) da

[Mn(TAPP2)]Cl incorporada nos filmes de polipirrol.

Analisados em conjunto os resultados mostram que eletrodos de carbono

vítreo,

 modificados por filmes de polipirrol/metaloporfirinas comerciais, podem ser uma

alternativa eficiente como sistemas miméticos de moléculas mais complexas para

avaliar o comportamento redox do corante RR120 e, provavelmente, de outros

substratos orgânicos.  Técnicas de preparação do eletrodo que permitem a

incorporação da metaloporfirina durante o crescimento do filme são mais eficientes

uma vez que levam à maior concentração do metal ativo no filme e,

consequentemente à melhor resposta eletrocatalítica. No entanto, a estratégia de

preparação do eletrodo dependerá da metaloporfirina  utilizada.
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