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RESUMO 

 

 O presente trabalho apresenta a síntese e caracterização de um ligante binucleante 

heptadentado inédito, o composto N-(2-hidroxibenzil-5-nitro)-N,N’,N’-tris-(2-

metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano, bem como de seu precursor, o N-(2-

hidroxibenzil-5-nitro)-N’N’-bis(2-metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano. Ambos foram 

caracterizados por espectroscopia eletrônica, vibracional e ressonância magnética 

nuclear de 1H. Além disso, o precursor também foi caracterizado pela medida do ponto 

de fusão e obtenção de um espectro HHCOSY. A reação deste novo ligante, L, com 

Mn(OAc)2.4H2O e NaBF4 resultou na obtenção de um novo composto tetranuclear de 

manganês, o [(MnII(OH)MnIII(L)(Oac)2)2](BF4)2.4H2O. O complexo foi caracterizado 

por difratometria de raios-X(resolução parcial), análise elementar de CHN, 

espectroscopia no infravermelho, potenciometria, eletroquímica (voltametria cíclica, de 

varredura linear e cronoamperometria), espectroscopia eletrônica, espectro-

eletroquímica e ressonância paramagnética eletrônica. Observou-se que este é o 

primeiro composto tetranuclear de manganês relatado na literatura que apresenta pontes 

do tipo µ-hidroxo unindo centros de Mn(III) e Mn(II), permitindo sua classificação 

como modelo estrutural tanto para o estado S0 do ciclo de Kok da oxidação da água a 

oxigênio molecular no fotossistema II como para as enzimas catalases de manganês. 

Por isso, realizou-se o estudo do comportamento desta molécula frente à produção de 

oxigênio a partir dos substratos água e peróxido de hidrogênio. Observou-se catálise na 

reação de desproporcionamento do peróxido de hidrogênio em água a pH 7 e 25o C, fato 

inédito para modelos estruturais das catalases. Sendo assim, o complexo torna-se 

também um candidato a modelo funcional para estas enzimas. Em seguida, realizou-se 

um estudo cinético da decomposição do peróxido de hidrogênio, no qual mediu-se a 

evolução de oxigênio ao longo da reação, variando as concentrações de susbtrato e 

catalisador, o pH, a temperatura e o solvente. Finalmente, um mecanismo foi proposto 

com base nestes dados, comentando-se a possível contribuição para o entendimento do 

mecanismo de ação das catalases de manganês. 
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ABSTRACT 

 

This work presents the synthesis and characterization of a new binucleating 

heptadentade ligand, N-(2-hydroxibenzil-5-nitro)-N,N’,N’-tris-(2-methylpiridyl)-2-ol-

1,3-diaminepropane, along with its precursor, N-(2-hydroxibenzil-5-nitro)-N’N’-bis(2-

methylpiridyl)-2-ol-1,3-diaminepropane. Both were characterized using electronic, 

vibrational and nuclear magnetic resonance spectroscopies. Furthermore, the precursor 

was also characterized by the measurement of its melting point and a HHCOSY 

spectrum. The reaction of this new ligand, L, with Mn(OAc)2.4H2O and NaBF4 yielded 

a new tetranuclear manganese complex, [(MnII(OH)MnIII(L)(Oac)2)2](BF4)2.4H2O. This 

compound was characterized by X-ray diffraction analysis, elemental analysis, infrared 

spectroscopy, potentiommetry, electrochemistry (cyclic voltametry, linear sweep 

voltametry and chronoamperometry), electronic spectroscopy, spectro-electrochemistry 

and electronic paramagnetic resonance. It turns out that this is the first tetranuclear 

manganese complex containing µ-hidroxo bridges between Mn(III) and Mn(II) ions 

ever reported, allowing thus its classification as structural model for the S0 state of 

Kok’s cycle of photoshyntetic water oxidation as well as for Mn catalase enzymes. 

Such result led us to study the reaction of this molecule with water and hydrogen 

peroxide, substrates for oxygen production by the enzymatic complexes mentioned 

above. It was observed catalysis for the disproportionation of hydrogen peroxide in 

water at pH 7 and 25o C, which has never been reported for structural models of 

manganese catalases, so this complex may also be considered as a fairly good 

functional model for these class of enzymes. In order to study the observed catalytic 

behavior, we did kinetic experiments by measuring the amount of oxygen produced in 

the course of the reaction between hydrogen peroxide and the present complex, varying 

substrate and catalyst concentrations, pH, temperature and solvent. Finally, a 

mechanism has been proposed on the basis of the observed kinetic measurements, and 

we discuss possible contributions of this mechanism to the action of manganese catalase 

enzymes. 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção biossintética de oxigênio molecular pode ser conduzida essencialmente de 

duas maneiras: 

1) como resultado direto da fotossíntese de organismos “superiores”, através da 

oxidação da água na presença de luz;  

2) a partir de “enzimas de defesa”, como a catalase e a superóxido dismutase, as 

quais previnem a formação de espécies altamente reativas e tóxicas, tais como o radical 

hidroxil, OH., o peróxido de hidrogênio, H2O2, e o íon superóxido, O2
.-. 

 O esquema 1 abaixo1 ilustra os equilíbrios químicos envolvidos nas reações 

químicas que levam à formação de O2, como especificado acima: 

 

 

Esquema 1. Reações envolvidas na produção de oxigênio nos sistemas vivos. 

 

É interessante observar que a produção de oxigênio na natureza ocorre, na grande 

maioria dos casos, na presença de metais de transição -manganês, ferro, cobre, zinco- 
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independentemente dos demais “reagentes” (substrato e complexo enzimático) envolvidos 

na sua produção.   

Fato ainda mais curioso é o de que um destes metais, o manganês, está presente em 

todas as formas de produção natural de oxigênio, tendo sido exclusivamente selecionado ao 

longo da evolução (fotossíntese aeróbica) ou tendo compartilhado a função com outros 

elementos de transição (enzimas de defesa). 

No caso da produção de oxigênio a partir de água, este processo está diretamente 

relacionado à conversão da energia solar em biomassa (fotossíntese), sendo a fonte de 

praticamente toda a energia disponível na Terra. Além disso, o oxigênio, liberado como 

sub-produto da fotossíntese aeróbica, também fornece o poder oxidante necessário para a 

respiração de muitos organismos, inclusive os humanos. 

 

 

 

(1) 

 

Os organismos fotossintéticos responsáveis pela evolução de oxigênio contêm dois 

tipos de centros fotossintéticos reativos, chamados de fotossistemas I e II: o primeiro 

envolve o ciclo de Calvin da redução de dióxido de carbono, enquanto que o segundo está 

diretamente relacionado à oxidação da água a oxigênio. Um centro reativo é um complexo 

de proteínas, pigmentos e cofatores que absorvem energia na forma de luz para depois 

convertê-la em energia química a ser usada pela célula2. Com a elucidação da estrutura dos 

centros reativos em bactérias  por difração de raios-X de monocristais, há hoje uma base 

sólida para a discussão das funções das unidades moleculares envolvidas3.  

 

1.1 A QUÍMICA DO FOTOSSISTEMA II (PSII) 

Embora já sejam conhecidas as espécies químicas constituintes do processo 

fotossintético como um todo e do fotossistema II em particular (ver tabela I abaixo), a 

quantidade e variedade delas evidencia o grau enorme de complexidade necessário para 

viabilizar a reação química endotérmica mostrada na equação (1). 
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Tabela I. Componentes ativos no fotossistema II, incluindo o complexo responsável pela 

evolução de oxigênio, OEC (do inglês ‘Oxygen Evolving Complex)1. 

Componente Unidade(s) 

Clorofilas – antena ~200 

Carotenóides ~50 

Centros de reação P680 1 

Clorofilas 2 

Feofitinas (aceptor primário) 2 

Plastoquinonas 2 

Resíduos de tirosina (doador primário) 2 

Centros de manganês 4 

Íon cálcio Ca2+
 1 

Íons cloreto Cl- ? 

Citocromo b559 1 

 

O centro PSII é peculiar, uma vez que usa a água como fonte de elétrons, a energia 

da luz sendo usada para oxidar a água a oxigênio molecular e prótons: 

 
Figura 1. Oxidação da água promovida pelo centro reativo fotossistema II2. 

 

Até o presente, tanto o mecanismo de oxidação da água como a estrutura do sítio 

aonde esta reação ocorre ainda permanecem incógnitos. Contudo, pesquisas nesta área vêm 
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resultando num acúmulo enorme de informações, dentre as quais destaca-se a importância 

da presença de átomos de manganês no centro PSII para a produção de oxigênio a partir da 

água. 

A participação essencial dos átomos de manganês neste processo foi relatada pela 

primeira vez em 1937, quando Pirson observou que plantas e algas privadas de Mn no seu 

meio de crescimento perdiam a capacidade de produzir O2
4. 

No que diz respeito ao número de átomos de manganês presentes no PSII, 

atualmente acredita-se que existam quatro átomos de Mn envolvidos na oxidação da água, 

conclusão inicialmente baseada em experimentos realizados por Joliot et al5. Nestes, 

observou-se que, quando cloroplastos adaptados ao escuro eram excitados por ‘flashes’ de 

luz em série, a evolução de oxigênio ocorria também em pulsos discretos e exibia uma 

periodicidade de quatro em magnitude. Com base nestes experimentos, Kok propôs um 

ciclo de estados S (Si, i=0-4), no qual cada estado corresponde a um número de 

equivalentes oxidantes no OEC5.  

No entanto, a observação de tais ‘equivalentes oxidantes’ não constituiu prova 

suficiente quanto ao número de átomos de Mn nem quanto a sua relação com os estados S 

observados por Joliot. A primeira evidência espectroscópica direta para a associação do 

manganês com os estados S intermediários surgiu com a descoberta de um sinal no espectro 

de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) com múltiplas linhas (MLS, do inglês 

‘Multi-Line Spectra’), centrado em g = 2 e com estrutura hiperfina característica de 

manganês6. A comparação deste sinal com o de um complexo binuclear de Mn2(III,IV) 

levou Dismukes et al7 a sugerir um complexo binuclear Mn2(III,IV) ou uma estrutura 

tetranuclear Mn4(III3,IV), enquanto Hansson e Andréasson propuseram um complexo 

binuclear Mn2(II,III), que tinha maior concordância com os resultados experimentais8. 

Recentemente, Roblee et al9 realizaram estudos de espectroscopia de absorção de 

raios-X e de espectroscopia de emissão de raios-X Kβ  de amostras do fotossistema II de 

plantas nos diversos estados Si e de complexos binucleares contendo a ponte [Mn – O – 

Mn]n+ com os átomos de manganês em diversos estados de oxidação: MnIII/MnIII, 

MnIII/MnIV e MnIV/MnIV. A partir de comparações dos resultados obtidos para o PSII e os 

complexos-modelo, e em conjunto com as informações obtidas por RPE, propuseram um 
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novo esquema (figura 2) para os estados de oxidação dos átomos de manganês no ciclo de 

estados S de Kok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de Kok com os estados de oxidação dos quatro átomos de manganês 

presentes no fotossistema II9. 

 No que diz respeito à estrutura dos estados Si, estudos comparativos de 

espectroscopia de absorção de raios-X (EXAFS) do fotossistema II e de inúmeros 

compostos-modelo multinucleares de Mn levaram DeRose et al10 a reunir as alternativas 

topológicas de arranjo dos átomos de Mn que justificariam os resultados experimentais (ver 

figura 3). Nestas, ficou estabelecido que um agregado tetranuclear de manganês com pontes 

µ-oxo está envolvido no complexo OEC fotossintético com distâncias Mn-O de 1,8 Å, 

enquanto que os átomos de manganês mais próximos entre si estão a  2,7Å de distância. 
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Figura 3. Possíveis estruturas para o complexo tetranuclear de manganês presente no centro 

reativo fotossistema II10. 

Os demais pontos de complexação do PSII são preenchidos por resíduos de 

aminoácidos contendo grupos –N ou –O doadores, num ambiente de coordenação rico em 

grupos carboxilato11. Pesquisas recentes12 sugerem que dois resíduos de tirosina têm 

participação crucial na transferência de elétrons acoplada a liberação de íons H+ (figura 2, 

estado S3). Finalmente, tem sido conclusivamente demonstrado que os íons Ca2+ e Cl- 

também são componentes necessários para a atividade do OEC, embora seu papel estrutural 

e funcional exato ainda não esteja claro13. 

Em resumo, apesar de não haver, até o presente, uma estrutura resolvida por 

difração de raios-X do complexo tetranuclear de manganês presente no centro do 

fotossistema II, estudos espectroscópicos têm fornecido relevantes informações a respeito 

de sua estrutura atômica e eletrônica. Não obstante, o entendimento sobre seu 

funcionamento e, conseqüentemente, sobre o mecanismo de oxidação da água a oxigênio  

está ainda em estágios iniciais. Questões básicas como, por exemplo, quando e aonde as 

moléculas de água são incorporadas, ou como ocorre o acoplamento de átomos de oxigênio 

para formar uma ligação O-O, estão distantes de uma solução e ainda requerem um 

acúmulo maior de dados para começar a serem respondidas. 

 No que diz respeito à produção de oxigênio em menor escala, ela ocorre através das 

enzimas catalase e superóxido dismutase. Em linhas gerais, pode-se afirmar que ambas 

exercem a mesma função: eliminar espécies de oxigênio na forma reduzida – altamente 

reativas e potencialmente tóxicas1. 
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1.2 CATALASES 

As catalases são enzimas responsáveis pela catálise da dismutação do peróxido de 

hidrogênio: 

2H2O2 è  2H2O + O2               (2) 

 Vários artigos têm descrito níveis altos de H2O2 (geralmente >50µ mol.L-1) como 

sendo citotóxicos para uma ampla faixa de células em cultura de animais, plantas e 

bactérias. Os valores de LD50, bem como o modo de morte celular induzida (apoptose ou 

necrose) dependem do tipo de célula usada, seu estado fisiológico, tempo de exposição ao 

H2O2, concentração de H2O2 usada e do meio de cultura de células empregado14. Por isso, 

acredita-se que o peróxido de hidrogênio seja muito tóxico in vivo e deva ser rapidamente 

eliminado com o uso de enzimas de defesa como as catalases, peroxidases, etc. 

Embora a maioria das catalases apresente centros heme, catalases de manganês de 

algumas bactérias têm sido caracterizadas. As enzimas mais estudadas vêm da Thermus 

thermophilus(Tt) e da Lactobacillus plantarum (Lp). Em ambos os casos, a enzima consiste 

de um hexâmero com subunidades equivalentes, cada uma com uma massa molecular de 

aproximadamente 35kDa. Uma estrutura de raios-X com resolução de 3Å da catalase de 

Mn Tt revelou que motivos em hélice constituem os principais elementos das estruturas 

secundária e terciária em cada subunidade15. 

 O sítio ativo binuclear de manganês da catalase de T thermophilus situa-se numa 

cavidade rica em resíduos hidrofóbicos. A distância entre os átomos de manganês, Mn1-

Mn2, é de 3,18Å na forma reduzida e de 3,14Å na forma oxidada. Os átomos de manganês 

estão ligados por dois ligantes-ponte exógenos, os quais foram modelados como sendo uma 

molécula de água e um átomo de oxigênio para a forma oxidada; para a forma reduzida, há 

um íon hidróxido e uma água. Esta última forma contém mais uma molécula de água 

coordenada a 2,0 Å de distância do centro de Mn1. Este centro também está coordenado 

por Glu36, Glu70 e His73. O íon Mn2 está coordenado por Glu155, His188 e Glu70. 

Ambos os átomos de manganês estão coordenados numa geometria piramidal de base 

quadrada, como pode ser visto na figura abaixo: 
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Figura 4. Sítio ativo da forma reduzida da catalase de Mn da T. thermophilus16. 

 

Existem quatro estados de oxidação caracterizados para a catalase de Mn, 

simbolizados em termos dos estados de oxidação formal do Mn como (II,II), (II,III), 

(III,III) e (III,IV). Destes, apenas os estados (II,II) e (III,III) apresentam a capacidade de 

catalisar a dismutação do peróxido de hidrogênio a altas taxas15. A espectroscopia de RPE 

foi a primeira técnica a revelar que a catalase de Mn contém um centro binuclear de 

manganês e, além disso, tem sido exaustivamente aplicada para caracterizar a estrutura 

eletrônica de três dos quatro estados de oxidação conhecidos17,18. A RPE revelou, por 

exemplo, que a catalase de Mn reduzida (II,II) contém um par de íons Mn(II) 

antiferromagneticamente acoplados. Dois sinais do estado excitado (estados tripleto e 

quinteto) podem ser observados, acima do estado fundamental diamagnético, em ambas as 

enzimas Tt e Lp19,20. Elas apresentam uma dependência com a temperatura que se ajusta 

bem com a expressão de Boltzmann prevista para um par de íons Mn(II) acoplados por 

intercâmbio isotrópico de spin de Heisenberg, (–2JS1*S2). No caso da enzima Tt reduzida, 

a energia de troca de spin para o derivado fosfato é fraca (-5,6cm-1), e estimativas 

qualitativas para derivados ligados com outros ânions indicam uma faixa de valores entre   

–5 e –15cm-1 (tabela II)19.  

 

Tabela II. Propriedades físico-químicas de catalases de Mn (II,II) de Tt e Lp15. 

Par Mn(II)-Mn(II) r(Mn-Mn)(Å) D2(ZFS)(cm-1) J(cm-1) IC50 

(mmol.L-1) 

Mn (acetato), Tt 3,51 -0,071 -5,6 23 

Mn (cloreto), Tt 3,51 -0,071 -5,6 0,20 
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Mn (fluoreto), Lp 3,40 -0,094 -5,2 Nda 

a: Nd – não determinado. 

O estado de oxidação (III,III) da catalase de Mn é a forma predominante da enzima 

sob condições aeróbicas de isolamento. Embora não apresente um sinal na RPE, exibe 

bandas de absorção características na região do visível e do ultra-violeta próximo (380nm, 

ε=  300 mol.L-1.cm-1, 485nm(ombro) ε  = 260 mol.L-1.cm-1, 680nm ε  = 70 mol.L-1.cm-1), 

atribuídas, com base em comparações com complexos binucleares µ-oxo-µ -carboxilato-

dimanganês(III)25
,
 a bandas de transferência de carga oxoèMn(III) e 

carboxilato(O)èMn(III) e transições fracas de campo ligante do Mn(III), respectivamente. 

No que diz respeito a sua função, ambas as catalases, heme e de Mn, dismutam o peróxido 

de hidrogênio com taxas de reação altíssimas, próximas às observadas para reações 

controladas por difusão. A atividade fisiológica das catalases de Mn limita-se 

exclusivamente aos estados de oxidação (II,II) e (III,III), e acredita-se que um mecanismo 

cíclico do tipo “pingue-pongue” interconverta os dois estados de oxidação21,22. Estudos de 

cinética em estado estacionário para a catalase Tt indicam uma etapa limitante da taxa de 

decomposição de peróxido de hidrogênio que é de primeira ordem com relação à 

concentração da enzima e do peróxido, envolvendo o centro binuclear de manganês numa 

interconversão entre Mn2(II,II) e Mn2(III,III). Estudos com espectroscopia de absorção de 

raios-X indicam que estes também são os estados de oxidação das formas ativas da catalase 

de Mn isolada da Lp23. Em ambos os casos, observa-se cinética de saturação com relação ao 

substrato, correspondendo a uma lei de taxa para a decomposição do peróxido de 

hidrogênio do tipo Michaelis-Menten para as três fontes conhecidas da enzima (tabela III). 

 

Tabela III. Parâmetros cinéticos para a atividade das catalases de manganês24. 

Proteína Mn2(II,II) kcat(s-1) KM(mM) 

T. thermophilus 2,6x105 83 

L. plantarum 2,0x105 350 

T. album 2,6x104 15 

 

As constantes de Michaelis (KM) diferem em 20 vezes, enquanto que as eficiências 

catalíticas (kcat /KM) exibem variações entre espécies de apenas 5 vezes. Finalmente, na 
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etapa determinante da taxa não são necessários prótons da solução na faixa de pH de 6 a 10; 

apesar disso, resíduos protéicos ionizáveis com pK a 5,5 e 10,5 são catalisadores ácido/base 

internos essenciais na enzima Tt24. Com base nestes dados foi proposto um mecanismo a 

nível atômico para as catalases de Mn, como mostrado no esquema 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Mecanismo proposto para a ação das catalases de manganês15. 

 

Na primeira etapa da reação (AèB) o substrato liga-se diretamente a um sítio 

terminal no Mn(II) com deslocamento de um ligante aquo. Isto é proposto com base nos 

estudos de ligação de ânions 15, os quais sugerem que a troca do substrato ocorre 

inicialmente num sítio terminal (como observado nos estudos com cianeto). Acredita-se que 

um resíduo protéico interno funcione como aceptor de próton para a ionização do peróxido 

de hidrogênio e, posteriormente, como doador de próton para formar o produto água (este 

resíduo poderia ser a base com pK a ~5,5 cataliticamente importante, como foi mencionado 

anteriormente). Acredita-se que a ativação do peróxido para redução ao nível de óxido 

ocorra numa etapa crítica na qual o substrato ligado (B) desloca-se para formar uma ponte 

µ-η1-peróxido (C). Esta proposta de modo de ligação é baseada em estudos de coordenação 

de ânions, os quais demonstraram que ânions do tipo F-, Cl-, etc., substituem moléculas de 

água, ligando-se preferencialmente no sítio ponte. A etapa seguinte, oxidação dos centros 

de manganês e redução do substrato a água e uma ponte do tipo µ-oxo, representa a etapa 

determinante da velocidade para esta reação, sendo que as etapas restantes são meramente 

especulativas. 
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1.3 SUPERÓXIDO DISMUTASE(SOD) 

 Esta enzima é encontrada em uma série de organismos  e com diversos metais em 

seu sítio ativo (Zn, Cu, Fe e Mn). A forma da SOD contendo manganês já foi isolada em 

mitocôndrias de galinhas e nas bactérias Escherichia Coli e Thermus thermophilus26. Sua 

função é catalisar a decomposição de radicais superóxido, segundo as reações 27. 

O2
.- + Mnn+ è O2 + Mn(n-1)+          (3) 

Mn(n-1)+ + O2
.- + 2H+ è Mnn+ + H2O2

     (4) 

 A desnaturação das formas contendo manganês, seguida da sua reconstituição com 

outros metais (Co(II), Ni(II), Zn(II), Fe(II), Cu(II)) não restabelece a atividade da enzima. 

Por outro lado, a reconstituição da apoenzima com MnCl2 reproduz sua atividade 

catalítica26,28. A SOD isolada da bactéria Thermus thermophilus apresenta estrutura 

cristalina resolvida por difração de raios-X. Seu sítio ativo é constituído por um átomo de 

manganês (III), pentacoordenado, em geometria bipirâmide trigonal. Sua primeira esfera de 

coordenação é constituída por três átomos de nitrogênio provenientes de resíduos de 

histidina, um átomo de oxigênio de resíduo aspartato e um átomo de oxigênio proveniente 

de uma molécula de água ou de um íon hidróxido26.  

Figura 5. Primeira esfera de coordenação do complexo de manganês presente no sítio ativo 

da superóxido dismutase de manganês da bactéria Thermus thermophilus26. 

 

2.OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

2.1.1) Contribuir para o avanço da Química Bioinorgânica e para o desenvolvimento 

da pesquisa e formação de recursos humanos no Brasil. 
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2.1.2) Contribuir para o avanço do nosso conhecimento a respeito do papel do 

manganês na produção de oxigênio em sistemas bioinorgânicos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1) Síntese de um novo ligante binucleante heptadentado. 

  

2.2.2) Caracterização do ligante e seu precursor através das espectroscopias 

eletrônica, no infravermelho e de ressonância magnética nuclear de 1H, além da medida do 

ponto de fusão. 

 

2.2.3) Síntese de um complexo tetranuclear de manganês com o novo ligante. 

 

2.2.4) Estudo eletroquímico, utilizando as técnicas de voltametria cíclica, 

voltametria de varredura linear e cronoamperometria para determinar as propriedades redox 

do composto sintetizado. 

 

2.2.5) Estudos de espectroscopia na região do UV-Visível e de ressonância 

paramagnética eletrônica, com o objetivo de caracterizar a estrutura eletrônica do complexo 

sintetizado. 

 

2.2.6) Estudos de espectro-eletroquímica na região do UV-Visível com o objetivo 

de verificar a reversibilidade eletroquímica e química dos processos e determinar as 

propriedades espectrais das espécies intermediárias. 

 

2.2.7) Estudos de equilíbrio químico com o objetivo de caracterizar as distintas 

espécies, ácidas ou básicas, formadas. 

 

2.2.8) Determinação da estrutura definitiva do complexo a partir da difratometria de 

raios-X de monocristais. 
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 2.2.9) Testar a reatividade do composto sintetizado com substratos água e peróxido 

de hidrogênio, para verificar uma possível reação de produção de oxigênio molecular.  
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 Os reagentes 2-hidróxi-5-nitro-benzaldeído, borohidreto de sódio, 2-

(clorometil)piridina, 2-(aminometil)piridina, ftalimida, epicloridrina, hidrazina, acetato de 

manganês, hidróxido de sódio, piridina, peróxido de hidrogênio foram adquiridos de fontes 

comerciais e utilizados sem purificação prévia. O reagente 2-piridinacarboxaldeído, 

também adquirido de fonte comercial, foi purificado por destilação. O precursor 1, N’N’-

bis(2-metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano, foi preparado de acordo com método descrito 

na literatura29. Os solventes utilizados na síntese dos ligantes e dos complexos foram 

adquiridos de fontes comerciais e utilizados sem prévia purificação. Nos estudos de 

reatividade, utilizou-se peróxido de hidrogênio min. 30% sem prévia purificação. No 

entanto, este foi titulado com solução padronizada de permanganato de potássio a fim de 

determinar sua concentração exata. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Espectroscopia Eletrônica 

 Um espectrofotômetro Lambda-19 da Perkin Elmer foi utilizado para obtenção de 

espectros eletrônicos na faixa de 250-1300nm. Utilizaram-se cubetas de quartzo com 

caminho ótico de 1cm. As soluções foram preparadas com solventes de grau 

espectroscópico. 

 

3.2.2 Espectroscopia no Infravermelho 

 Um espectrofotômetro 2000 FT-IR da Perkin Elmer foi utilizado para obtenção de 

espectros no infravermelho, na faixa de 4000-400 cm-1. Na preparação das amostras para 
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análise, foram utilizados KBr de grau espectroscópico (99+%) e Nujol. Os espectros foram 

medidos na Central de Análises e no Laboratório de Bioinorgânica e Cristalografia, ambos 

no Departamento de Química da UFSC. 

 

3.2.3 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de 1H 

 Os espectros de RMN1H foram efetuados em um espectrofotômetro Bruker AC 

200F, na Central de Análises do Departamento de Química da UFSC. 

 

3.2.4 Análise Elementar 

 As análises de carbono, nitrogênio e hidrogênio foram efetuadas na Central de 

Análises do Departamento de Química da UFSC.  

3.2.5 Eletroquímica 

 Um potenciostato-galvanostato modelo 273 da Princeton Applied Research (PAR) 

foi utilizado para os experimentos de voltametria cíclica, voltametria de varredura linear e 

cronoamperometria. Nestes, empregou-se um sistema de três eletrodos: eletrodo de trabalho 

de platina, eletrodo auxiliar de platina e eletrodo de referência de Ag/AgCl. No preparo das 

soluções, foram utilizados solventes de grau espectroscópico. As medidas foram realizadas 

sob atmosfera de argônio e a temperatura ambiente. Hexafluorfosfato de tetrabutilamônio, 

0,1mol/L, foi utilizado como eletrólito suporte. Ferroceno foi utilizado como padrão 

interno. 

 Na voltametria de varredura linear, os pontos experimentais foram ajustados de 

acordo com a equação de Randles: 

i = 2,69x105n3/2ADo
1/2Co

* 

 Na cronoamperometria, os pontos experimentais foram ajustados de acordo com a 

equação de Cottrell: 

i(t) = (nFADo
1/2Co

*)/(p1/2t1/2) 

onde,  

i = corrente, em A; 

n = número de elétrons transferidos no processo de redução/oxidação; 
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F = constante de Faraday; 

A = área do eletrodo; 

Do = coeficiente de difusão, em cm2.seg-1; 

Co
* = concentração inicial da espécie em estudo, em mol.L-1; 

t = tempo, em segundos. 

3.2.6 Espectro-eletroquímica 

 A célula utilizada consiste de uma adaptação do sistema descrito por DeAngelis e 

Heineman30. As soluções de acetonitrila, eletrólito suporte (hexafluorfosfato de 

tetrabutilamônio 0,1mol/L) e das espécies a serem eletrolisadas (2x10-3 mol/L) foram 

submetidas à atmosfera de argônio e transferidas para a cela de quartzo através de uma 

seringa, de modo que o eletrodo de trabalho fosse preenchido por capilaridade. Os 

potenciais foram aplicados através do potenciostato PAR 263 e as leituras dos espectros 

eletrônicos correspondentes foram efetuadas em um espectrofotômetro Lambda-19 da 

Perkin Elmer. A escolha dos potenciais aplicados foi efetuada com base no potencial E1/2 

determinado através da voltametria cíclica. Os dados foram analisados segundo a equação 

de Nernst, sendo que a concentração de cada uma das espécies pôde ser calculada a partir 

da lei de Lambert-Beer. 

3.2.7 Potenciometria 

 Experimentos de titulação potenciométrica foram realizados no laboratório de 

Equilíbrio Químico da UFSC. 

 Os estudos potenciométricos foram realizados em solução etanol:água 70:30(v/v). 

Foi utilizada água bidestilada na presença de KMnO4 para o preparo das soluções. 

Empregou-se um pHmetro da Corning para as medidas de pH. O eletrodo foi calibrado 

através de uma titulação potenciométrica de um volume conhecido de uma solução padrão 

de HCl 0,0100 mol.L-1 com uma solução padrão de KOH 0,100 mol.L-1. A força iônica da 

solução de HCl foi mantida constante através da utilização de uma solução de LiClO4 0,100 

mol.L-1. A temperatura do experimento foi mantida constante a 25,00±0,05 °C, e as 

soluções experimentais tiveram sua força iônica ajustada pela adição de LiClO4 0,100 

mol.L-1. A solução inicial foi acidificada pela adição de 0,05 mmol de HCl antes do início 

da titulação. As medidas de equilíbrio foram feitas com soluções contendo  0,05 mmol de 
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complexo em um volume total de 50 mL, em uma cela termostatizada  e purgada com 

argônio. A titulação foi realizada em duplicata. Os dados foram tratados utilizando-se o 

programa BEST7 e o correspondente gráfico contendo o diagrama das espécies foi obtido 

com os programas SPE e SPEPLOT 31. 

 

3.2.8 Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) 

Os espectros foram medidos num espectrômetro de RPE Bruker, modelo ESP 300E, 

pelo prof. Dr. Antonio S. Mangrich, no Laboratório de EPR, Departamento de Química, 

Universidade Federal do Paraná. 

3.2.9 Difratometria de raios-X 

 A coleta de dados para a obtenção da estrutura parcial do complexo foi realizada 

num difratômetro automático de raios-X para monocristais ENRAF-NONIUS CAD-4. Para 

a resolução e refinamento da estrutura cristalina do complexo foram empregados os 

programas SHELXS-97 e SHELXL-9732,33. O desenho da estrutura molecular foi produzido 

usando o programa ZORTEP34. A coleta de dados e a resolução da estrutura foram 

realizadas pelo Dr. Adaílton J. Bortoluzzi na Central de Análises do Depto. de Química da 

UFSC. 

 

3.2.10 Reatividade frente ao desproporcionamento do peróxido de hidrogênio. 

A evolução de oxigênio foi medida com o uso de um reator caseiro. Num 

experimento típico, conecta-se, por meio de uma mangueira, um balão de duas bocas a uma 

bureta invertida e cheia de água, sobre um recipiente também com água. No balão, 

adicionam-se 5mL de uma solução aquosa com concentração conhecida do complexo. Em 

seguida, fecha-se o sistema com um septo de borracha e, através de uma seringa, adiciona-

se 0,5mL de peróxido de hidrogênio 12mol/L, anotando o volume de gás que evolui em 

intervalos regulares de tempo. 

 Antes do experimento, realiza-se um teste “branco” adicionando a solução de 

peróxido de hidrogênio sobre 5mL de água destilada. Repete-se o teste com uma solução 
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aquosa do sal tetrafluorborato, o contra-íon do composto sintetizado. Em nenhum dos casos 

observou-se evolução de oxigênio. 

Figura 6. Reator, montado em laboratório, para acompanhar a evolução de oxigênio a partir 

da reação de desproporcionamento do peróxido de hidrogênio. 

3.3 SÍNTESE DO LIGANTE: 

 

3.3.1 Síntese do N-(2-hidroxibenzil-5-nitro)-N’N’-bis(2-metilpiridil)-2-ol-1,3-

diaminopropano, precursor 2: 
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Num balão de 250 mL adiciona-se, sob agitação e em banho de gelo, 3,7 mmol de 

N’N’-bis(2-metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano, precursor 129, em 50 mL de metanol e, 

em seguida, 3,7 mmol de 2-hidróxi-5-nitro benzaldeído. A reação é mantida sob agitação 

em banho de gelo durante 2 horas (t = 0oC). Em seguida, adicionam-se lentamente 3,7 

mmol de borohidreto de sódio, de modo a minimizar a evolução de gases e a elevação da 

temperatura. O sistema é então mantido sob agitação e a temperatura ambiente durante 14 

horas. Evapora-se o solvente e adiciona-se água destilada para solubilizar o resíduo viscoso 

resultante. Em seguida, adiciona-se ácido clorídrico 01 mol/L até pH 7, e realiza-se uma 

extração líquido-líquido com clorofórmio. Após evaporação da fase orgânica, o resíduo 
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viscoso é recristalizado em metanol:acetonitrila 50% (v/v), obtendo-se um sólido cristalino 

amarelo. P.f. 153oC. Rendimento: 85%. 
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3.3.2 Síntese do N-(2-hidroxibenzil)-N,N’,N’-tris-(2-metilpiridil)-2-ol-1,3-

diaminopropano, L: 

 

Inicialmente, o cloreto de picolila (6,5mmol) é dissolvido em 50mL de metanol, e o 

meio é neutralizado com uma solução de hidróxido de potássio (6,5mmol) em metanol. A 

mistura é filtrada e o precursor 2 (5,4mmol) é adicionado através de um funil de adição. O 

meio reacional é neutralizado novamente com solução de hidróxido de potássio em metanol 

(5,4mmol) e então mantida sob refluxo durante 20 horas. A solução é concentrada e o 

resíduo viscoso vermelho resultante é purificado por cromatografia em coluna, usando 

sílica gel como adsorvente e clorofórmio, seguido de metanol:clorofórmio 4%(v/v), como 

eluentes. Rendimento: 72%. 

 

3.4 SÍNTESE DO COMPLEXO [(MnII(OH)MnIII(L)(OAc)2)2].2BF4.4H2O, (1): 

 

2Mn(OAc)2.4H2O + 1L + 2NaBF4 è  [(MnII-OH-MnIII(L)(OAc)2)2](BF4)2.4H2O 

 

A uma solução contendo 1mmol de Mn(OAc)2.4H2O em 5mL de metanol 

adicionou-se 0,5mmol de ligante, previamente dissolvido em 10mL de acetonitrila. A 

solução adquire, imediatamente, uma cor marrom. Em seguida, adiciona-se 1 mmol de 

NaBF4. Após cinco minutos de reação, a solução é filtrada e mantida em repouso a 

temperatura ambiente. Em seguida, o composto é recristalizado em acetonitrila:isopropanol 

3:1, obtendo-se cristais de coloração marrom. Rendimento: 54%. Análise elementar: 

10,31%N, 43,72%C, 4,12%H. Valor calculado com base na fórmula molecular proposta:     

10,23%N, 43,87%C, 4,42%H. Fórmula Molecular: C60H72N12O18Mn4B2F18. M = 1768,77 

g/mol. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS: 

4.1.1 N-(2-hidroxibenzil-5-nitro)-N’N’-bis(2-metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano, 

precursor 2: 

 
 
 Este composto foi caracterizado pela medida do ponto de fusão, espectroscopia no 

infravermelho(IV) e ressonância magnética nuclear de 1H (RMN).  

Figura 7. Espectro no infravermelho do N-(2-hidroxibenzil-5-nitro)-N’N’-bis(2-

metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano, precursor 2, em KBr. 

 

A atribuição de bandas das absorções foi realizada com base na comparação com o 

espectro IV do precursor 1 e com dados tabelados disponíveis na literatura35. Sendo assim, 
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propõe-se (em cm-1): 3060 larga e pouco intensa: ν(O-H); 3062, 3012: ν(C-H arom.); 2936: 

νas (CH2); 2838: νs (CH2); 1594: ν(C=C, C=N);1480: νas(N=O)2 (ArNO2); 1434: ν(C=C, 

C=N); 1364, 1310 δ(OH); 1290: νs (N=O)2 (ArNO2); 1170 ν (COfenol); 1092, ν (COálcool); 

812: ν C-N(NO2). 

 

 Os espectros de RMN 1H e COSY forneceram importantes informações não só a 

respeito dos grupos funcionais presentes na molécula, mas também do seu arranjo 

estrutural. O espectro de RMN mostrado na figura 8, juntamente com a ampliação da região 

de campo baixo (não apresentado), permitiu o cálculo do número de prótons existentes na 

molécula, as constantes de acoplamento J, bem como a obtenção dos valores de 

deslocamentos químicos referentes a cada sinal.  

Figura 8. Espectro de RMN1H do composto N-(2-hidroxibenzil-5-nitro)-N’N’-bis(2-

metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano, precursor 2, em clorofórmio deuterado. 

  

A tabela IV resume os parâmetros espectroscópicos obtidos a partir do espectro de 

RMN1H da figura 8 e da ampliação da região de 6,5ppm a 9,0ppm. Além disso, a tabela 
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apresenta uma proposta de atribuição dos sinais com base no espectro de RMN1H do 

precursor 1 e em dados tabelados disponíveis na literatura35.  

 

 

Tabela IV. Parâmetros espectroscópicos obtidos a partir do espectro do composto N-(2-

hidroxibenzil-5-nitro)-N’N’-bis(2-metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano (figura 8). 

δ , ppm Área Multiplicidade do sinal J, Hz Numero de 

prótons 

Atribuições 

8,54 39,34 Dubleto 4,9 2 g 

8,08 19,49 Duplo dubleto 9,0 e 2,6 1 l 

7,95 20,16 Dubleto 2,6 1 k 

7,62 42,91 Duplo tripleto 7,8 e 1,4 2 i 

7,14-7,31 100,64 Multiplete ? 5 h, j, n 

6,79 17,82 Dubleto 9,0 1 m 

3,84-4,11 138,55 Multiplete ? 7 c1, c2, d1, d2, 

e1, e2, f 

2,61-2,81 73,64 Multiplete ? 4 a1 ,a2, b1, b2 

 

Proposta de atribuição de sinais: 

 

Inicialmente, é importante ressaltar que o sinal largo centrado em 4,67 ppm refere-

se ao próton ligado ao nitrogênio da amina secundária. Esta atribuição é confirmada quando 

se obtém um espectro de RMN1H em clorofórmio deuterado na presença de água 

deuterada; nesta mistura, o sinal mencionado acima não é observado. 
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A obtenção de um espectro COSY (figura 9) visou a confirmar as propostas de 

acoplamento realizadas com base no espectro de RMN1H. Além disso,  foi possível 

verificar acoplamentos envolvendo prótons com sinais na região de 7,14 ppm a 7,31 ppm, 

uma vez que os sinais observados nesta faixa têm a característica de um multiplete, o que 

inviabiliza um estudo da relação de valores de J.  

 

Figura 9. Diagrama HH COSY do composto N-(2-hidroxibenzil-5-nitro)-N’N’-

bis(2-metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano, precursor 2, em clorofórmio deuterado e água 

deuterada. 
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A análise do espectro COSY indica que os prótons em 8,54 ppm e ~7,60 ppm são 

parceiros de acoplamento nas linhas horizontais e verticais dos prótons na faixa de 7,14 

ppm a 7,31 ppm36. Uma vez que os prótons em 7,18 ppm e 7,61 ppm do anel piridínico 

podem ser identificados pela constante de acoplamento em comum 3JHH de       6,8 Hz 
37(valores calculados após expansão do espectro), a relação HH do diagrama HHCOSY 

confirma as posições destes prótons no precursor 2. Além disto, a constante o 3JHH de 4,9 

Hz é um valor típico de acoplamentos entre os prótons nas posições a  e ß dos anéis 

piridínicos. 

 Na figura 8, o sinal com deslocamento de 8,08 ppm apresenta um duplo dubleto 

com valores de J de 9,0 Hz e 2,6 Hz, respectivamente. O próton aromático em questão 

apresenta, como observado no espectro HHCOSY, dois prótons como parceiros de 

acoplamento: um na posição orto (6,79 ppm, 9,0 Hz, 3JHH) e o outro na posição meta (7,95 

ppm, 2,6 Hz, 4JHH), confirmando a estrutura do anel 1,2,4-trissubstituído. A aplicação do 

princípio de que núcleos acoplados têm as mesmas constantes de acoplamento permite 

então a atribuição completa37 deste sistema AMX. O acoplamento orto, 3JAM = 9,0 Hz 

repete-se em 6,79 ppm e permite a atribuição do próton ‘m’ (A); o acoplamento meta, 4JMX 

= 2,6 Hz, o qual aparece novamente em 7,95 ppm, fornece a atribuição do próton ‘k’(M). 

 Finalmente, ressaltamos a coincidência aparente nos deslocamentos químicos 

referentes aos prótons diastereotópicos an,  bn, cn, dn, en, onde n= 1 ou 2. Nestes casos, não 

foi possível confirmar experimentalmente o diastereotopismo dos prótons a-e; a proposta 

está baseada apenas em considerações de simetria.37 
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4.1.2 Síntese do N-(2-hidroxibenzil-5-nitro)-N,N’,N’-tris-(2-metilpiridil)-2-ol-1,3-

diaminopropano, (L): 

 

Nesta reação, há a transformação de uma amina secundária em terciária. A ausência, 

no espectro IV, de uma absorção referente ao estiramento  N-H da amina (figura 10)  indica 

que houve a formação da amina terciária. 

Figura 10. Espectro no infravermelho do ligante N-(2-hidroxibenzil-5-nitro)-

N,N’,N’-tris-(2-metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano, (L). 
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A atribuição de bandas das demais absorções foi realizada com base na comparação 

com o espectro IV do precursor 2 e com dados tabelados disponíveis na literatura35. Sendo 

assim, propõe-se (em cm-1): 3210 larga e intensa: ν(O-H); 3066, 3012: ν(C-H arom.); 2934: 

νas CH2; 2830: νs CH2; 1590, 1512: ν(C=C, C=N);1480: νas(N=O)2 (ArNO2); 1436: ν(C=C, 

C=N); 1334: δ(OH); 1290: νs (N=O)2 (ArNO2); 1174 ν COfenol; 1090, ν COálcool; 830: ν C-

N(NO2); 756: δ fora do plano(C-H arom), ou γC-H e β-anel. 

 

 O uso da espectroscopia de RMN 1H permitiu a obtenção dos valores de 

deslocamento químico referentes a cada sinal, bem como o número de prótons e as 

constantes de acoplamento presentes na molécula. O espectro obtido para o ligante, bem 

como os parâmetros espectroscópicos relevantes para a caracterização do composto são 

apresentados na figura 11 e na tabela V, respectivamente. 

 

Figura 11. Espectro de RMN 1H do ligante N-(2-hidroxibenzil-5-nitro)-N,N’,N’-tris-(2-

metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano, (L), em clorofórmio deuterado. 
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O sinal 1H com deslocamento de ~8,5 ppm apresenta dois dubletos, ambos com 

constante de acoplamento 3JHH = 4,8 Hz. Um dubleto com este acoplamento também é 

observado em 7,19 ppm, confirmando a posição do próton a dos anéis piridínicos. Além 

disto, os prótons 3-H(7,23 ppm) e 4-H(7,5 ppm) do anel piridínico podem ser identificados 

pela constante de acoplamento em comum 3JHH de 7,6 Hz37 confirmando as posições destes 

prótons nos anéis piridínicos. 

Na figura 11, o sinal 1H com deslocamento de 8,05 ppm apresenta um duplo dubleto 

com valores de J de 9,0 Hz e 2,6 Hz, respectivamente. A análise dos demais valores de J 

revela que este sinal, referente a um próton aromático, apresenta dois prótons como 

parceiros de acoplamento, um na posição orto (6,87 ppm, 9 Hz, 3JHH) e outro na posição 

meta (7,95 ppm, 2,6 Hz, 4JHH), comportamento similar ao observado para o espectro 

RMN1H do precursor 2. A proposta completa de atribuição de sinais foi então realizada, 

baseando-se também na comparação com dados tabelados disponíveis na literatura35: 

 

 

Tabela V. Dados espectroscópicos associados ao espectro do ligante N-(2-hidroxibenzil-5-

nitro)-N,N’,N’-tris-(2-metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano (figura 11). 

δ , ppm Multiplicidade do sinal J, Hz Numero de prótons Atribuições 

8,50 Dois dubletos 4,9 3 g 

8,05 Duplo dubleto 9,0 e 2,6 1 l 

7,95 Dubleto 2,6 1 k 

7,55 Duplo tripleto 7,6e 1,7 1 i 

7,51 Duplo tripleto 7,6 e 1,7 2 i 

7,23 Tripleto 7,6 5 h, j, n 

7,10 Duplo dubleto 5,0 2 h, j, n 

NN

N

N N

OH

NO2

HO

a1 b1

a2 b2

c
c2

d2
d1 e1

e2

f
k

l

m

g

h
i

j

g
h

i
j

n

g

h

i
j

1
o1

o2



 43

6,87 Dubleto 9,0 1 m 

3,86 Multiplete - 9 c1,c2, d1, d2, 

e1,e2, f, o1,o2. 

2,60 Multiplete - 4 a1,a2, b1,b2. 

 

Uma vez mais, é importante ressaltar a coincidência aparente nos deslocamentos 

químicos referentes aos prótons diastereotópicos an,  bn,  cn, dn, en, onde n= 1 ou 2. Nestes 

casos, não foi possível confirmar experimentalmente o diastereotopismo dos prótons a-e; a 

proposta está baseada apenas em considerações de simetria.37 

 

Em seguida, realizou-se um estudo de espectroscopia eletrônica do ligante, com o 

objetivo de auxiliar na posterior caracterização do correspondente complexo de manganês. 

A figura 12 apresenta o espectro do ligante dissolvido em acetonitrila, na faixa de 270nm a 

500nm. 

Observa-se uma banda larga centrada em 324 nm(emax = 40000 L.mol-1.cm-1), 

atribuída à transição πèπ*(banda K) do anel contendo os grupos –OH e –NO2. A elevada 

intensidade desta banda deve encobrir outras bandas relativas a este anel aromático (por 

exemplo, a banda B). 
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Figura 12. Espectro eletrônico do ligante N-(2-hidroxibenzil-5-nitro)-N,N’,N’-tris-(2-

metilpiridil)-2-ol-1,3-diaminopropano, (L), em acetonitrila. 

A adição de 1 equivalente de base seguida da obtenção dos espectros eletrônicos da 

solução resultante a vários intervalos de tempo também foi estudada, a fim de verificar esta 

atribuição (figura 13).  
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Figura 13. Espectro eletrônico do ligante, em acetonitrila: antes (linha pontilhada) e depois 

(linha cheia) da adição de um equivalente de NaOH. Após a adição de base, de baixo para 

cima (em 420nm): 0min., 3min., 8 min., 15 min., 26 min., 43 min., 61 min., 86 min. 

 

Observa-se, na figura 13, que a conversão do fenol no ânion correspondente resulta 

no intenso deslocamento batocrômico da banda K (de 324nm para 420nm) devido à 

existência no ânion de um par de elétrons não-ligantes adicional que interage com o sistema 

eletrônico π  do anel35. A observação de um ponto isosbéstico em 361nm evidencia a 

presença de apenas duas espécies em solução: o ácido puro e sua base conjugada em 

diferentes proporções. Além disso, é possível observar a existência de um ombro em 

maiores energias, à esquerda da banda centrada em 324nm, o qual é atribuído à banda B. 

Tais resultados sugerem que a formação do complexo de manganês com este ligante 

deve originar um espectro eletrônico contendo a banda K entre os extremos 324nm e 

420nm, uma vez que a força da ligação O-Mn(3+) é menor do que a da ligação O-H; 
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contudo, o par de elétrons adicional não estará tão disponível como no caso do ligante na 

forma aniônica. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DO COMPLEXO 

 

4.2.1 Difratometria de raios-X 

 Os monocristais obtidos a partir de recristalizações em acetonitrila:isopropanol 3:1 

ou acetonitrila:água:clorofórmio:isopropanol 3:1:1:1 apresentaram difração difusa, 

provavelmente devido ao elevado espaçamento intramolecular e, conseqüentemente, à 

existência de muitos espaços vazios em sua rede cristalina. Sendo assim, não foi possível 

um refinamento adequado, e os resultados permitem apenas a visualização da estrutura do 

complexo a nível atômico (figura 14) sem, contudo, viabilizar uma análise de distâncias e 

ângulos de ligação.  

Figura 14. Desenho ZORTEP para o cátion [(MnII(OH)MnIII(L)(OAc)2)2]2+ em cristais do 

complexo (1). 

 Trata-se de um dímero-de-dímeros, ou seja ocorre a justaposição de dois complexos 

binucleares de manganês idênticos, de forma a gerar um tetrâmero com um centro de 
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inversão, Ci, Em cada dímero, há uma ponte µ1,3-acetato e um ligante coordenado, sendo 

que os braços do ligante dispõem-se num arranjo facial em torno dos sítios de Mn. Os 

átomos de manganês no estado de oxidação 3+ estão coordenados pelo braço “duro” do 

ligante assimétrico, ou seja, aquele que contém um nitrogênio amínico, um piridínico e o 

oxigênio proveniente do grupo nitro-fenolato, aonde os átomos de oxigênio do grupo 

fenolato e das pontes µ-alcoxo e µ-hidroxo, juntamente com o nitrogênio piridínico, 

compõem o plano equatorial deste sítio; o nitrogênio alifático e um oxigênio da ponte µ1,3-

acetato completam a esfera de coordenação. Por outro lado, os íons no estado de oxidação 

2+ estão ligados por três átomos de nitrogênio, um amínico e dois piridínicos, os quais 

constituem a parte “mole” do ligante. Nestes, o plano equatorial está constituído pelas 

pontes µ-alcoxo e µ-hidroxo e pelos anéis piridinicos; mais uma vez, o nitrogênio alifático 

e um oxigênio da ponte µ1,3-acetato completam a esfera de coordenação. Entre os dímeros 

há dois átomos de oxigênio, podendo ser classificados como pontes µ-oxo ou µ-hidroxo. A 

análise elementar, a espectroscopia no infravermelho e a espectroscopia de ressonância 

paramagnética eletrônica indicam que as pontes em questão são do tipo µ-hidroxo (ver 

seções 3.4, 4.2.2 e 4.2.7). Conseqüentemente, o arranjo no centro da molécula consiste de 

quatro átomos de manganês dispostos num mesmo plano, unidos entre si por pontes µ-

alcoxo do ligante, µ1,3-carboxilato e µ-hidroxo.  
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4.2.2 Espectroscopia no infravermelho 

 

A inspeção do espectro no infravermelho (figura 15) do complexo revela dois 

modos em 1562 cm-1 e 1432 cm-1 para os estiramentos assimétrico e simétrico, 

respectivamente, do íon acetato coordenado como uma ponte do tipo µ1,3(∆ν = 130 cm-1)38. 

A presença do contra-íon tetrafluorborato é evidenciada pelos modos em 1052 cm-1 e 

760cm-1 para os estiramentos assimétrico e simétrico, respectivamente, e em 522 cm-1 para 

deformação angular no plano39.  

Figura 15. Espectro no infravermelho do composto (1),                                         

[(MnII(µ-OH)MnIII(L)(Oac)2)2].2BF4.4H2O, em pastilha de KBr. 

Finalmente, há duas novas absorções na região de menor energia, em 676 cm-1 e 

578 cm-1. Por analogia com dados publicados na literatura para outros complexos Mn-µ-

hidroxo-Mn39, estas novas bandas são atribuídas aos estiramentos Mn-µ(OH)-Mn 

assimétrico e simétrico, respectivamente. Em resumo, a atribuição das bandas leva à 

seguinte proposta, em cm-1: 1562: νas(COO-); 1432: νs(COO-1); 1052: νd (B-F); 760: νs (B-

F);676: νas (Mn-OH-Mn); 578: νs (Mn-OH-Mn); 522: δd (BF4
-). 
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4.2.3 Potenciometria 

 

A titulação potenciométrica realizada na faixa de pH = 11 a pH = 5 revelou o 

consumo de seis equivalentes de ácido por equivalente de complexo (figura 16).  

 
Figura 16. Curva de distribuição das espécies para o complexo (1) em função de      

–log[H+] para uma solução aquosa contendo 1x10-3mol.L-1 de complexo. 

 

Conclui-se, portanto, que há seis constantes de equilíbrio ácido-base possíveis na 

estrutura do complexo. Tais constantes podem ser definidas pela equação: 

HnC  Hn-1C + H+,     Kan=[Hn-1C][H+]/[HnC]       (5) 

 O ajuste dos pontos experimentais usando o programa BEST7 (ver seção 3.2.7) 

resulta nos seguintes valores para as constantes: pKa1= pKa2= 5,17; pKa3= 6,09; pKa4= 6,33; 

pKa5= 7,84; pKa6= 9,20. 

 O comportamento observado revela uma grande versatilidade do complexo em 

relação à adição de ácido ou base. De fato, a estrutura apresenta características estruturais e 

termodinâmicas que permitem uma explicação plausível para tal resultado. Como ponto de 

partida, considera-se que o centro da estrutura revelada por difratometria de raios-X, 

formado pelos quatro átomos de manganês e as pontes entre eles, esteja diretamente 

envolvido nos seis equilíbrios ácido-base presentes. 
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 Em princípio, este arranjo atômico incomum propicia a existência de cinco espécies 
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e também entre as pontes µ-hidroxo e µ-oxo: 
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Embora, até o presente, não haja na literatura nenhum complexo tetranuclear de 

manganês envolvendo pontes µ-hidroxo, a presença de um grupo hidroxo entre dois centros 

metálicos é muito comum na natureza e em compostos de coordenação envolvendo o 

manganês e até mesmo outros metais de transição40. Além disso, o equilíbrio entre espécies 

hidroxo e aquo e entre espécies hidroxo e oxo41 também é amplamente observado. 

 Outras formas ácido-base possíveis são aquelas derivadas da hidrólise dos grupos 

µ1,3-acetato, resultando numa coordenação monodentada dos acetatos e moléculas de água 

ionizáveis: 
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Tais equilíbrios resultam da competição entre as formas de coordenação, mono ou 

bidentada, dos grupos acetato. Mais uma vez, este comportamento é muito comum na 

química bioinorgânica, além de ser fundamental para a catálise de inúmeros processos 

enzimáticos envolvendo centros multinucleares15. 

Em resumo, propõe-se que as espécies e equilíbrios envolvidos correspondam a uma 

conjunção dos fatores acima mencionados, ou seja, hidrólise parcial do grupo µ1,3-acetato e 

equilíbrios ácido/base da espécie resultante: 
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Esquema 3. Equilíbrios ácido-base do complexo (1), observados durante a titulação 

potenciométrica. 
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4.2.4 Espectroscopia eletrônica 

 

 Uma inspeção qualitativa dos espectros eletrônicos do composto (1) no estado 

sólido e em solução (acetonitrila) mostra que ambos apresentam as mesmas características 

espectrais (figura 17): uma banda de elevada intensidade um pouco abaixo de 400nm, uma 

de intensidade média em 490nm e uma banda fraca em 950nm. Tal comportamento, similar 

do ponto de vista qualitativo, sugere que a estrutura eletrônica da molécula é mantida 

quando esta é dissolvida em acetonitrila. 
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Figura 17. Espectro eletrônico do complexo (1) na faixa de 350nm a 1300nm: em 

acetonitrila (linha cheia) e no estado sólido (linha pontilhada). 

  

Com o objetivo de realizar uma caracterização quantitativa da estrutura eletrônica 

do complexo, obtiveram-se espectros de soluções com concentração conhecida do 

composto em diferentes solventes. Os resultados estão resumidos na tabela VI. 
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Tabela VI. Propriedades eletrônicas do complexo (1). 

Solvente λ1, nm 

(ε , L.mol-1.cm-1) 

λ2, nm  

(ε , L.mol-1.cm-1) 

Constante dielétrica 

Diclorometano 352(18752) 490(2035) 8,93 

Metanol 357,2(25717) 485(1446) 32,66 

Acetonitrila 358,4(24889) 486(2120) 35,94 

Tetraidrofurano 363,2(14065) Ombro 7,58 

Acetona 364,80(48371) 488(3020) 20,56 

Água 388,8(19204) Ombro 78,30 

  

Os resultados indicam que a transição de maior energia (λ1~ 360 nm, ε  = 14000 

L.mol-1.cm-1 a 26000 L.mol-1.cm-1) está relacionada a um processo de transferência de carga 

πèπ* do grupo nitro-fenolato do ligante. A título de comparação, a energia desta transição 

situa-se entre os valores encontrados para o ligante ácido puro    (324 nm) e sua base 

conjugada (420 nm). O valor da transição, 360nm, está próximo ao observado no espectro 

do ligante na forma ácida, sugerindo que a ligação O-Mn(III) apresente considerável caráter 

covalente.  

Além disso, observa-se também uma pronunciada variação no máximo de absorção 

em função da constante dielétrica do meio, chegando a 30nm de diferença entre acetonitrila 

e água. Este resultado, em conjunto com a elevada intensidade de absorção, indica que pode 

haver outras transições eletrônicas (bandas B e K) encobertas pelo processo acima 

mencionado, de modo análogo ao observado para o ligante livre.  

A banda observada na região do visível (~487nm) apresenta intensidade baixa 

quando comparada com a transição de maior energia. Contudo, analisando o valor absoluto 

de εmax, e considerando que se trata de um “dímero-de-dímeros”, estes valores estão na 

faixa de 700 a 1500 L.mol-1.cm-1 por centro de Mn(III), ou seja, entre os valores 

comumente encontrados para transições d-d(ε  = 100 L.mol-1.cm-1) e transferência de carga 

do tipo liganteèmetal, TCLM (ε  = 1000 L.mol-1.cm-1)42.  

O máximo de absorção para a banda observada na região do visível praticamente 

não varia quando se obtêm espectros em diversos solventes, permanecendo em torno de 

487nm. Além disso, o estudo da variação das energias das transições com a força iônica do 
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meio indica que o máximo de absorção varia apenas para a banda de maior energia. Como 

mostrado abaixo para o estudo realizado em metanol, a banda que aparece na região do 

visível aumenta em intensidade; porém, o máximo de absorção não se altera de modo 

significativo. 
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Figura 18. Espectros eletrônicos do complexo, em metanol, variando a força iônica 

do meio com hexafluorfosfato de tetrabutilamônio. De baixo para cima: µ = 5,75x10-

5mol/L; 1,7x10-3mol/L; 5,5x10-3mol/L; 6,2x10-3mol/L e 8,3x10-3 mol/L. 

 

Tal dependência com a constante dielétrica do meio (das bandas de transferência de 

carga) pode ser bem pequena ou mesmo efetivamente inexistente se a molécula for 

simétrica e não possuir momento de dipolo permanente42. O composto sintetizado neste 

trabalho apresenta, de fato, um centro de inversão, Ci. Por isso, conclui-se que a banda 

refere-se a uma transição de transferência de carga pπ(fenolato)è  dπ*(MnIII) e que sua 

simetria torne pequena a dependência com a constante dielétrica do meio, de forma que as 

mudanças espectrais geradas sejam sutis. 

 Finalmente, a terceira banda, observada em 950 nm (figura 17), apresenta 

coeficiente de absortividade molar baixo (ε  = 129 L.mol-1.cm-1). Esta banda pode ser 

atribuída à transição de campo ligante 5A1g è  5B1g, proveniente do sistema d4 em campo 

octaédrico com distorção tetragonal, característico de sistemas de Mn(III). 
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4.2.5 Eletroquímica 
 

As propriedades redox do complexo foram estudadas a partir de voltametria cíclica, 

voltametria de varredura linear e cronoamperometria. 

 Os experimentos de voltametria cíclica revelam a existência de um processo 

eletroquímico com E1/2 = -0,38V vs. Fc+/Fc, sendo que um aumento na velocidade de 

varredura torna o potencial de redução mais negativo e o de oxidação mais positivo, com 

uma separação ∆E = 230mV a v = 200 mV.s-1(figura 19). Tal comportamento revela uma 

cinética de transferência de elétron heterogênea lenta na escala de tempo do experimento, 

indicando que se trata de um processo quasi-reversível. 
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Figura 19. Voltamogramas cíclicos do complexo (1)  a várias velocidades de varredura:       

– 25mV/s; –:50 mV/s; –: 100 mV/s; –: 150mV/s; –:200mV/s. Experimento realizado com 

1.10-3 mol.L-1 de complexo em acetonitrila, 0,1mol/L de hexafluorfosfato de 

tetrabutilamônio como eletrólito suporte e usando ferroceno como padrão interno. 

 

O cálculo do número de elétrons transferidos, o qual permite a atribuição deste 

processo eletroquímico, foi realizado a partir da combinação dos experimentos de 

voltametria de varredura linear (VVL) e cronoamperometria. Inicialmente, realizou-se uma 
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série de experimentos de VVL a diferentes velocidades de varredura, medindo o valor de ip, 

o pico de corrente catódica. Como resultado, tem-se  um gráfico linear de Randles  de ip vs. 

v1/2 (figura 20), e o ajuste linear dos pontos experimentais resulta nos parâmetros A = 11,78 

µA e B = - 16,44 µA.s.V-1 para uma reta do tipo  y = A + Bx (|R| = 0,989). 
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Figura 20. Gráfico de Randles para o complexo (1): variação da corrente de pico catódico 

em função da raiz quadrada da velocidade de varredura para a voltametria de varredura 

linear.  Experimento com 0,1mol/L de hexafluorfosfato de tetrabutilamônio em acetonitrila; 

potencial inicial: +1,5V vs. Fc+/Fc; potencial final: -1,5V vs. Fc+/Fc. 

 

No caso da cronoamperometria, realizou-se um experimento apenas, nas mesmas 

condições experimentais descritas para a voltametria cíclica; aplicou-se, em seguida, um 

potencial de –0,6V vs. Fc+/Fc durante um segundo. O gráfico resultante, de id vs. (t1/2)-1 

(figura 21), é linear e sugere que o processo eletroquímico é controlado por difusão, 

seguindo portanto a equação de Cottrell. O ajuste linear dos pontos experimentais resulta 

nos parâmetros A = 0,46 µA e B = 3,46 µA.s1/2 para uma reta do tipo y = A + Bx (R = 

0,999). 



 58

0 2 4 6 8 10 12 14
0

10

20

30

40

50

i d, 
µA

t-1/2, s-1/2

 
Figura 21. Gráfico de Cottrell para o composto (1): variação da corrente de pico catódico 

em função do inverso da raiz quadrada do tempo para a cronoamperometria. Condições 

experimentais: 0,1mol/L hexafluorfosfato de tetrabutilamônio em acetonitrila. Potencial 

inicial: -200mV vs. Fc+/Fc, potencial final: -600mV vs. Fc+/Fc, tempo do pulso: 1s. 

 

Com isso, é possível calcular o número de elétrons envolvidos no processo quasi-

reversível observado na voltametria cíclica, calculando a razão entre os coeficientes 

angulares das equações de Randles e Cottrell43: 

|ipc/v1/2 | = 4,92*n1/2                   (6) 

         id*t1/2 

 Usando os resultados das regressões lineares dos gráficos acima, obtém-se o valor 

da expressão do lado esquerdo da equação (6). Com isso, chega-se a n = 0,95 elétron. 

Conclui-se que o processo eletroquímico observado corresponde à redução/oxidação de um 

centro de manganês por molécula: Mn2(III)Mn2(II)èMn(III)Mn3(II). 
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4.2.6 Espectro-eletroquímica 

 Com o objetivo de verificar o comportamento da estrutura eletrônica do complexo 

(1) ao longo do processo de redução observado na voltametria cíclica, realizou-se um 

estudo de espectro-eletroquímica nas mesmas condições empregadas para os demais 

experimentos eletroquímicos. Logo, acompanhou-se, através de espectroscopia eletrônica, a 

redução Mn2(III)Mn2(II)èMn(III)Mn3(II) para o composto (1) (figura 22).  

Figura 22: Espectro eletrônico do complexo (1) em acetonitrila a diferentes potenciais: 

potencial inicial de –0,05V vs. Fc+/Fc; potencial final de –0,5V vs. Fc+/Fc; Incremento de –

0,02V. Experimento com hexafluorfosfato de tetrabutilamônio, 0,1mol/L. No detalhe, canto 

direito superior: variações observadas na banda centrada em 486nm. 

 

Com a aplicação de potenciais de –0,05 a –0,50V vs. Fc+/Fc, os espectros 

resultantes apresentam dois pontos isosbésticos em torno de 371nm e 455nm, indicando a 

presença de apenas duas espécies em equilíbrio. Observa-se o desaparecimento da absorção 

em 358,4nm, decréscimo da absorvância em 486nm e o aparecimento de uma nova banda 

em 390nm. O decréscimo da banda observada em 486nm está diretamente relacionada ao 

processo de redução Mn(III)èMn(II) de um dos centros da molécula, já que a transição de 
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transferência de carga liganteèmetal não é observada para centros de manganês no estado 

de oxidação 2+. O fato de esta banda diminuir sem desaparecer indica, mais uma vez, que 

há a redução de somente um centro de Mn(III) neste processo eletroquímico. As outras 

duas bandas representam o mesmo processo de transferência de carga intra-ligante (ver 

seção 4.2.4), ou seja, há um deslocamento desta banda de 359nm para 390nm à medida que 

o complexo (1) é reduzido. Isto é coerente com o fato de que a interação do átomo de 

oxigênio do braço nitro-fenolato do ligante com um sítio “duro” de Mn(III) é maior do que 

a mesma interação envolvendo um íon Mn(II), “macio”. Como resultado, tem-se uma 

transição πèπ* do ligante deslocada para menores energias, fato que está de acordo com o 

observado para o ligante livre, não-complexado (ver figura 13). 

 A aplicação da equação de Nernst, segundo procedimento já descrito no capítulo 2 – 

Parte Experimental, fornece uma reta para os gráficos de potencial aplicado em função de 

log([O]/[R]) (figura 23). O ajuste linear resulta em valores de 0,87 ± 0,02 elétron 

transferido e potencial de –0,36V vs. Fc+/Fc para o composto (1) (R = 0,997).  

Figura 23. Gráfico de Nernst: potencial aplicado vs. log([O]/[R]), aonde [O] e [R]  

representam as concentrações do complexo nas formas oxidada e reduzida, 

respectivamente. 
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O número de elétrons transferidos (n) confirma o resultado obtido através da 

combinação dos experimentos de voltametria de varredura linear e cronoamperometria, 

assim como o valor de Eo’ obtido através da voltametria cíclica. 
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4.2.7 Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) 

 

 Uma posterior confirmação da atribuição dos estados de oxidação dos centros de 

manganês no complexo (1) foi realizada a partir da ressonância paramagnética eletrônica. 

Um espectro de RPE do composto [(MnII(OH)MnIII(L)(OAc)2)2](BF4)2.4H2O foi efetuado 

em banda X numa solução de acetonitrila à temperatura de 77K(nitrogênio líquido). O 

espectro está apresentado na figura 24. 

2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

In
te

ns
id

ad
e

Campo Magnético / Gauss

 
Figura 24. Espectro de RPE em banda X do complexo (1).  

Solvente: acetonitrila; temperatura:  77K. 

 
O espectro apresenta uma linha larga com um valor de ∆H de 500G g ~ 2,0,  

proveniente do espectro de interação das 11 linhas dos pares Mn(2,5 +) – Mn(2,5+), 

semelhante ao observado na literatura para outros compostos de Mn(2,5+). Assim, sendo, 

confirma-se a obtenção do composto de valência mista Mn2(II)Mn2(III) e, 

conseqüentemente, da presença de pontes do tipo µ-hidroxo entre os centros de manganês. 
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4.3 REATIVIDADE 

 Com o objetivo de investigar a capacidade do complexo de mimetizar 

funcionalmente a produção de oxigênio - envolvendo o manganês - em sistemas vivos, 

estudaram-se as seguintes reações na presença do complexo (1): 

2H2O è O2 + 4H+ + 4e (fotossistema II)     (7) 

2H2O2 è  2H2O + O2 (catalases de Mn)       (8) 

2O2
.- + 2H+ è  O2 + H2O2 (SOD de Mn)       (9) 

 

 Com relação à reação de oxidação da água, equação (7), catalisada na natureza pelo 

fotossistema II, o complexo (1) apresenta em sua estrutura algumas características 

consideradas como pré-requisitos para a catálise desta reação: ele apresenta quatro átomos 

de manganês com estados de oxidação formais 2+ e 3+, ou seja, Mn2
IIIMn2

II; em meio 

básico, estes átomos estão unidos entre si por pontes do tipo µ-oxo; o ambiente de 

coordenação é rico em grupos –N e –O doadores. Todavia, os estudos eletroquímicos 

revelaram a inacessibilidade a estados de oxidação maiores do que Mn2
IIIMn2

II sem alterar a 

estrutura da molécula. Conseqüentemente, o presente composto é um potencial candidato a 

modelo estrutural para o estado S0 no ciclo de Kok da oxidação da água pelo complexo 

fotossistema II (figura 2) sem, contudo, apresentar as características estruturais necessárias 

para modelos dos demais estados Si do ciclo de Kok. 

 Por outro lado, o complexo apresentou atividade de catalase, ou seja, houve a catálise 

da reação de desproporcionamento do peróxido de hidrogênio, equação (8), por parte do 

complexo (1). Num experimento típico, a adição de 0,5mL de solução 12mol/L de peróxido 

de hidrogênio sobre 5mL de uma solução 2,5x10-5 mol/L de complexo resulta em intensa 

evolução de oxigênio nos minutos iniciais da reação. Após aproximadamente 90 minutos 

observa-se que a variação da quantidade de oxigênio produzido em função do tempo cessa, 

chegando a 2,65mL de gás (figura 25). É importante ressaltar que o composto (1) é 

degradado no decorrer da reação, como observado pelo desaparecimento da banda centrada 

em 487nm no espectro eletrônico do complexo ao final da reação. 
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Figura 25. Variação da produção de oxigênio em função do tempo, para a reação de 

decomposição do peróxido de hidrogênio catalisada pelo complexo (1). 

 

 A partir dos dados apresentados na figura 25 calcularam-se o rendimento 

experimental desta reação bem como a eficiência do catalisador.  

Rendimento: 

 A concentração do peróxido de hidrogênio era de 12mol/L. Logo, adicionou-se 

(0,5mL .12mol/L) = 6,00x10-3mol à solução de catalisador. Sabendo que 2mol de H2O2 gera 

1mol de O2 em sua reação de desproporcionamento, o rendimento teórico para esta reação, 

em função da quantidade de peróxido de hidrogênio (o composto (1) foi adicionado em 

quantidades subestequiométricas), é de aproximadamente 3,0x10-3, ou 67,2mL. Logo,  o 

rendimento experimental, em função da quantidade de H2O2, é de 4%.  

 Por outro lado, a quantidade de complexo adicionada é de 

((17,9mg/1678,77g/mol)/(100mL))*5mL = 5,06x10-7 mol. Logo, havia 6,00x10-3 / 5,06x10-

7 = 11857 mol de substrato/mol de catalisador, ou quase 12mil vezes mais peróxido de 

hidrogênio do que complexo. Portanto, conclui-se que uma molécula de complexo reage 

com aproximadamente 450 moléculas de peróxido de hidrogênio até se decompor. Este 
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resultado indica que o complexo (1) é um catalisador muito eficiente, quando comparado 

com outros catalisadores da mesma reação. De fato, o complexo apresentado neste trabalho 

apresenta a maior constante catalítica, kcat , já relatada para a reação de 

desproporcionamento do peróxido de hidrogênio catalisada por compostos multinucleares 

de manganês (tabela VII). 

 

Tabela VII. Valores de kcat  (ou número de ‘turnover’) para a dismutação do peróxido de 

hidrogênio por complexos de manganês ([catalisador]=1.10-5 mol.L-1). 

Catalisador kcat , s-1 Referência 

[Mn4O6(bpea)4]3+ 11,1 44 

[(L)Mn2(II,II)(µ1,3-OAc)]2+ 0,1 a 2,1 45 

[Mn2(2-Ohsalpn)2]2-,1-,0 10,1 a 22 46 

[Mn2(µ-OAc)(µ-OMe)(L)(MeOH)2]1+ 0,21 a 0,98 47 

[(tol)Mn(bbml)2Mn(tol)]2+ 0,027 a 0,65 48 

Complexo (1) 6,65 Este trabalhoa 

Complexo (1) 288 Este trabalhob 

Catalase-Mn, Tt 2,6x105 22 

Catalase-Mn, Lp 2,0x105 15 

Catalase-Mn, Ta 2,6x104 49 

a: em água a pH 7 e 25oC; b: em clorofórmio, a 25o C. 

 

Tal resultado sugere que este composto possa fornecer novos indícios a respeito do 

mecanismo de ação desta classe de enzimas. Além disso, considerando a estrutura e 

reatividade observadas por este composto, conclui-se que ele pode ser identificado como 

um modelo tanto estrutural como funcional das catalases de manganês. É importante 

ressaltar, contudo, que a constante catalítica (ou número de ‘turnover’) das catalases de 

manganês, responsáveis pela catálise da reação mencionada acima, é cerca de 900 vezes 

maior do que o valor encontrado neste trabalho. Isto indica que trabalhos na busca por 

modelos funcionais para esta enzima devem continuar a fim de explicar este extraordinário 

poder catalítico. 
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 Com o objetivo de tentar compreender o mecanismo de ação do complexo (1) frente 

ao desproporcionamento do peróxido de hidrogênio e, ao mesmo tempo, contribuir para o 

entendimento do funcionamento das catalases de manganês, realizou-se uma série de 

experimentos de cinética química. Nestes, mediu-se sempre a quantidade de  oxigênio que 

evolui com o tempo (sec. 3.2.9), variando-se a concentração de substrato, catalisador, base 

heterocíclica, temperatura, solvente e pH, um de cada vez, permanecendo as demais 

condições inalteradas. Uma vez que se observou a decomposição do complexo (1) ao final 

da reação, a abordagem experimental utilizada foi o método das taxas iniciais, no qual 

acompanham-se os primeiros 3% da reação. 

 Inicialmente, realizou-se um estudo da variação da concentração dos reagentes. As 

figuras 26 e 27 mostram a dependência da taxa inicial de reação com a concentração de 

catalisador e peróxido de hidrogênio, respectivamente. 
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Figura 26. Variação da taxa inicial de desproporcionamento do peróxido de hidrogênio (em 

mol.L-1.s-1 de substrato), em função da concentração de catalisador. 

 

A partir do gráfico apresentado na figura 26, observa-se que a taxa inicial de 

dismutação do peróxido de hidrogênio varia linearmente com a concentração de catalisador 
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na faixa de concentrações estudada. Portanto, conclui-se que a reação é de primeira ordem 

com relação ao catalisador. 
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Figura 27. Variação da raiz quadrada da taxa inicial de desproporcionamento de H2O2,  em 

(mol.L-1.s-1)1/2 de substrato, em função da concentração de substrato, a 25o C e pH 7. 

 

O gráfico da figura 27 apresenta uma variação linear da raiz quadrada de taxa inicial 

de desproporcionamento do peróxido de hidrogênio em função da concentração de 

substrato. Logo, é possível concluir que a reação é de segunda ordem com relação ao 

peróxido de hidrogênio. 

Conseqüentemente, a lei de taxa para esta reação é: 

V0 = k[complexo(1)][H2O2]2              (10) 

 

Em seguida, realizou-se um estudo da variação da taxa inicial de decomposição do 

substrato com a temperatura. Como resultado, observa-se um pequeno acréscimo na 

velocidade da reação em função da temperatura, na faixa de 10 a 35o C. Além disso, obtém-

se uma curva de Arrhenius quando estes dados são apresentados num gráfico de ln(k) vs. 

1/T (figura 28), indicando que não há variação no mecanismo na faixa de trabalho estudada. 
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A importância deste resultado deve-se principalmente ao fato de que não há trabalhos na 

literatura relatando a obtenção de modelos estruturais e funcionais para as catalases de 

manganês em condições fisiológicas, ou seja, em água a pH 7 e 25o C. 
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Figura 28. Gráfico de Arrhenius: variação da constante de taxa em função do inverso da 

temperatura para a reação peróxido de hidrogênio + complexo. 

 A título de comparação, a tabela VIII apresenta as energias de ativação para 

diversos catalisadores do desproporcionamento de peróxido de hidrogênio relatados na 

literatura. Destaca-se a baixíssima energia de ativação observada para a reação catalisada 

pela enzima catalase: 2kcal/mol, que está na faixa de valores normalmente encontrados 

para reações controladas por difusão. A reação catalisada pelo presente complexo 

apresentou uma energia de ativação similar à encontrada para a catalase. 

 

Tabela VIII. Energia de ativação para a decomposição de H2O2 por diversos catalisadores. 

Catalisador Ea, kcal/mol Referência 

Nenhum(auto-decomposição) 48 50 

[Cu(MVPY)(AA)]1+ 5.5 51 

Goethita(α-FeOOH) 7.84 52 
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[Fe(enPMP)]2+ 15.5 e 16.7 53 

[Cu(enPMP)]1+ 20.1 53 

Complexo (1) 3.46 Este trabalho 

Catalase Mn, Tt 2 54 

Reações controladas por difusão 2.4 a 3.1 55 

 

 A variação da taxa inicial de reação com o pH foi estudada na faixa de pH de 5,5 a 

10,0, a mesma utilizada nos estudos potenciométricos. Com isso, procurou-se relacionar a 

estrutura do catalisador em distintas faixas de pH com a variação observada para a taxa de 

desproporcionamento de peróxido de hidrogênio.  
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Figura 29. Variação da taxa de decomposição do peróxido de hidrogênio, catalisada pelo 

complexo (1), em função do pH. 

 

 Os resultados apresentados na figura 29 indicam que há um aumento na taxa da 

reação à medida que o pH do meio aumenta. Além disso, os resultados sugerem que o 

acréscimo ocorre em duas etapas, observando-se um patamar em torno de pH 8. O ajuste 

sigmoidal realizado levou em conta estas observações. Sendo assim, os valores encontrados 
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foram separados em dois conjuntos de dados: o primeiro cobrindo a faixa de pH 5,5 a pH 

8,5, enquanto que o segundo ajuste cobre a faixa de pH 8,0 a pH 10,0. Os gráficos 

separados, bem como os respectivos ajustes, são apresentados nas figuras 30 e 31. 
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Figura 30. Ajuste sigmoidal dos pontos experimentais referentes à variação da taxa de 

decomposição de peróxido de hidrogênio, catalisada pelo complexo 1, em função do pH, na 

faixa de pH 5,5 a 8,5. 
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Figura 31. Ajuste sigmoidal dos pontos experimentais referentes à variação da taxa de 

decomposição de peróxido de hidrogênio, catalisada pelo complexo 1, em função do pH, na 

faixa de pH 8,0 a 10,0. 

É interessante observar que o ajuste das curvas revela pontos de inflexão com 

valores similares às constantes Ka5 e  Ka6 medidas nos estudos de equilíbrio químico (Obs.: 

Ambos os estudos foram realizados nas mesmas condições, o que viabiliza a comparação). 

O ponto de inflexão da curva sigmoidal na figura 30 tem um valor de 7,65; o valor de pKa5 

é 7,84. O ponto de inflexão da curva sigmoidal na figura 31 é 9,20; o valor de pKa6 é, 

também, 9,20. Logo, os resultados observados nos gráficos acima sugerem que há dois 

equilíbrios ácido-base, no complexo, influenciando a catálise. Por analogia com os 

resultados obtidos por potenciometria, sugere-se que as espécies envolvidas no aumento de 

taxa de reação observado estejam relacionadas com equilíbrios envolvendo as pontes µ-

hidroxo e µ-oxo: 
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Esquema 3. Equilíbrio químico entre as pontes µ-hidroxo e µ-oxo, essenciais à catálise do 

desproporcionamento do peróxido de hidrogênio por parte do complexo (1). 

 

 A observação de que há um aumento na taxa inicial de dismutação do peróxido de 

hidrogênio em meio básico também encontra explicações na alteração da estrutura do 

próprio substrato. Isto foi verificado realizando-se um estudo da variação da taxa inicial de 

reação em função da concentração da base piridina. A faixa de concentração estudada foi 

da mesma ordem de grandeza da concentração do substrato. Assim sendo, a figura 32 

apresenta um gráfico da variação da taxa inicial de decomposição de peróxido de 

hidrogênio em função da razão entre a concentração de base e a concentração de substrato. 
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Figura 32. Variação da taxa inicial de decomposição de H2O2, catalisada pelo complexo, 

em função da razão entre as concentrações de piridina e peróxido de hidrogênio. 

  

Os resultados indicam que a presença de piridina também provoca um acréscimo na 

taxa inicial de reação. Este incremento é, inicialmente, de aproximadamente 5 vezes, 

quando a razão entre as concentrações de base e substrato é de 0,6. Em seguida, observa-se, 
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um acréscimo da taxa inicial de reação com a adição de quantidades maiores de base, até 

atingir um patamar em [base]/[substrato] = 1,2. Finalmente, posterior adição de base resulta 

em decréscimo na taxa inicial de reação, obtendo-se uma curva em forma de sino para a 

variação da taxa em função da razão entre as concentrações de piridina e peróxido de 

hidrogênio. 

 A partir destes resultados, sugere-se que principal função da base heterocíclica 

adicionada seja a de capturar prótons do peróxido de hidrogênio. A adição de base 

heterocíclica resultando num aumento na atividade catalítica de complexos de manganês 

frente ao desproporcionamento do peróxido de hidrogênio tem sido relatada por outros 

grupos56,57 . Muito além disso, sabe-se que uma base heterocíclica está presente na 

vizinhança do sítio ativo da catalase 58. Logo, o presente resultado indica, uma vez mais, a 

possibilidade de que uma base heterocíclica seja essencial  na catálise do 

desproporcionamento de peróxido de hidrogênio pelas catalases de manganês59. 

 Finalmente, realizou-se um estudo da variação da taxa inicial de decomposição de 

peróxido de hidrogênio em três solventes com polaridades marcadamente diferentes, a 

saber: água, acetonitrila e clorofórmio. Outros três solventes, N,N-dimetil formamida, 

dimetil sulfóxido e acetona, também foram utilizados nestes estudos. Contudo, não se 

observou evolução de oxigênio nestes meios. Isto sugere que ocorre a ligação do solvente 

na primeira esfera de coordenação do catalisador, impossibilitando a entrada do substrato e, 

conseqüentemente, seu desproporcionamento. 
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Figura 33. Quantidade de oxigênio produzido na reação: peróxido de hidrogênio + 

catalisador, em função do tempo, em diferentes solventes: ¦  CHCl3; • CH3CN; ? H2O. 

 

Os resultados apresentados na figura 33 mostram que a reação é mais lenta em água 

e mais rápida em clorofórmio. Isto, por sua vez, indica que a catálise é mais efetiva à 

medida que a constante dielétrica do meio diminui. Com isso, sugere-se que a formação de 

espécies apolares e neutras seja favorecida na etapa determinante da taxa inicial de 

consumo de peróxido de hidrogênio. 
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 O conjunto de resultados obtidos nas diversas medidas cinéticas permitiu a 

proposta de um mecanismo plausível para a reação de desproporcionamento do peróxido de 

hidrogênio catalisada pelo composto(1). 
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Esquema 4. Mecanismo proposto para a reação de desproporcionamento do peróxido de 

hidrogênio catalisada pelo complexo (1). 

 A primeira etapa, (A), é proposta com base nos experimentos cinéticos nos quais 

variou-se a concentração de piridina. A observação de que a presença de uma base acelera a 

reação indica a coordenação do substrato, pois este deve coordenar-se mais rapidamente 

quando estiver na sua forma desprotonada, ou seja, aniônica. Como resultado, tem-se a 

ligação do peróxido de hidrogênio ao substrato, e a conseqüente liberação de um íon 

hidróxido. 

 A etapa (B) é proposta com base em estudos de ligação de ânions41,45,60, os quais 

indicam que, para compostos bimetálicos de manganês, a formação de pontes aniônicas 

entre os átomos de manganês é favorecida sobre a formação de pontes neutras. Sendo 

assim, é de se esperar que ocorra uma troca de posição dos ligantes HO2
- e µ-H2O, 

resultando na formação de uma ponte do tipo µ-η1-HO2
-. 

 A terceira etapa, (C), é a reação redox entre o substrato desprotonado e o 

catalisador, proposta com base nos experimentos cinéticos nos quais variou-se o pH. A 

redução de peróxido de hidrogênio a água envolve o consumo de dois prótons e dois 

elétrons: 

H2O2 +2H+ +2e è  2H2O 

 No mecanismo proposto acima, a redução envolveria uma cisão heterolítica da 

ligação O-O da ponte hidroperóxido, µ-η1-HO2
-. Num processo concertado, ocorreria 

também a oxidação do catalisador originando-se a espécie na forma Mn4(III). Sendo assim, 

tem-se uma reação redox global na qual o hidroperóxido dissocia-se formando água e uma 

ponte do tipo µ-O2-, enquanto que o catalisador é oxidado. A observação de que a reação 

torna-se mais rápida à medida que o pH aumenta está de acordo com esta proposta, já que o 

meio básico favorece a desprotonação das pontes µ-HO- e conseqüente formação das 

pontes µ-O2-. 

Assim sendo, a reação redox acima gerará uma espécie intermediária contendo os 

quatro átomos de manganês no estado de oxidação 3+ e duas pontes: em pH neutro, uma µ-

oxo e outra µ-hidroxo; em pH básico, duas pontes µ-oxo. Este último arranjo é favorecido 

sobre o arranjo com as pontes µ-HO- pois a carga negativa adicional em cada ponte 

proporciona uma maior estabilização dos átomos de manganês na forma oxidada, 3+. É 
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interessante observar que tal espécie intermediária, se formada, apresentaria um estado de 

oxidação líquido igual a zero. Além disso, manteria o centro de simetria Ci da molécula.  

Esta hipótese está de acordo com os experimentos cinéticos realizados em diferentes 

solventes, os quais mostraram que a reação é mais rápida em solventes menos polares que, 

por sua vez, estabilizam espécies neutras e apolares mais efetivamente. 

O restante da reação consiste de etapas essencialmente similares às três primeiras: 

coordenação de uma segunda molécula de substrato (na forma desprotonada), deslocamento 

do substrato para gerar a forma µ-?1-HO2 e, finalmente, mais uma reação redox com a 

liberação de oxigênio e regeneração do catalisador. 
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5. CONCLUSÕES 

 
• Um novo ligante binucleante, N-(2-hidroxibenzil)-N,N’,N’-tris-(2-metilpiridil)-2-

ol-1,3-diaminopropano, foi sintetizado e caracterizado por espectroscopia no 

infravermelho e ressonância magnética nuclear de 1H. 

• Um novo complexo tetranuclear de manganês,  

[(MnII(OH)MnIII(L)(OAc)2)2].2BF4.4H2O, complexo (1), foi sintetizado e 

caracterizado por difratometria de raios-X, espectroscopia no infravermelho, análise 

elementar, potenciometria, espectroscopia eletrônica, eletroquímica, espectro-

eletroquímica e ressonância paramagnética eletrônica. 

• O complexo (1) serve como modelo estrutural para o estado S0 do ciclo de Kok para 

a oxidação da água a oxigênio molecular catalisada pelo fotossistema II, pois 

apresenta em sua estrutura quatro átomos de manganês unidos por pontes µ-

hidroxo, num ambiente rico em ligantes –N e –O doadores. 

• O complexo (1) apresenta seis prótons tituláveis na faixa de pH de 5,0 a 10,0, 

provenientes das pontes  µ-OH2 e µ-OH, e de duas moléculas de água provenientes 

da hidrólise parcial das duas pontes µ1,3-acetato. 

• O complexo (1) mostrou atividade catalítica na reação de desproporcionamento do 

peróxido de hidrogênio em água a pH 7 e 25o C, servindo como modelo funcional 

para as enzimas catalases de manganês. 

• Realizou-se um estudo da dependência da taxa inicial de reação em função da 

concentração de catalisador e substrato, base exógena, pH, temperatura e solvente. 

Com isso, propôs-se um mecanismo em várias etapas, baseado na coordenação do 

peróxido de hidrogênio seguida da transferência simultânea de dois elétrons, 

gerando o catalisador na espécie oxidada e água. Em seguida, a coordenação de 

mais uma molécula de água, juntamente com uma reação de transferência de dois 

elétrons, produz oxigênio molecular e regenera-se o catalisador. 
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