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Silva, F.N. Camila. Investigação comparativa da liberação controlada 

de CO e NO por carboxilatos trinucleares de rutênio contendo ligantes 

π-receptor e ζ-doador [Dissertação]. Ribeirão Preto: Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras, 2015. 106 p. 

RESUMO 

 Neste trabalho foram realizadas as sínteses e caracterizações dos precursores (1) 

[Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)3]CH3COO, (2) [Ru3O(CH3COO)6(CO)(CH3OH)2] (3) 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]PF6, (4) [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(H2O)]PF6 e dos 

complexos inéditos (5) [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)], (6) [Ru3O(CH3COO)6(4-

tbpy)2(CO)], (7) [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6, (8) [Ru3O(CH3COO)6(4-

tbpy)2(NO)]PF6. Os complexos foram caracterizados por espectroscopia na região do 

UV-Vis e do infravermelho, espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN), 

voltametria cíclica e análise elementar. Por meio dos resultados obtidos nas técnicas de 

caracterização, foi possível confirmar a estrutura proposta inicialmente para os 

complexos e também para os precursores. Além disso, também foi possível observar a 

influência dos ligantes, π-receptor e ζ-doador na estrutura dos mesmos. Por meio da 

técnica de espectroscopia de infravermelho analisou-se principalmente estiramentos dos 

ligantes CO nos complexos 5 e 6 e do NO nos complexos 7 e 8. Nos estudos de RMN 

observou-se as características diamagnéticas dos complexos 5 e 6, e no caso dos 

complexos 7 e 8 foi possível confirmar que há uma forte interação entre o elétron 

desemparelhado na unidade [Ru3O]
+
 e do ligante NO

0
. Os ensaios eletroquímicos de 

voltametria cíclica mostraram a influência dos ligantes CO e NO na comunicação 

eletrônica da unidade [Ru3O].Os complexos com ligantes CO e NO foram irradiados 

com laser em 377 nm e 660 nm em soluções de acetonitrila e tampão fosfato pH 7,4. 

Estas irradiações foram acompanhadas por espectroscopia na região do UV-visível. No 

caso dos complexos 5 e 6, o aumento da banda na região de 900 nm indicou a formação 

do complexo, [Ru3O(CH3COO)6(L)2(S)], após a liberação do ligante monóxido de 

carbono (CO). A liberação de CO ocorreu predominantemente com irradiação em 377 

nm na região do ultravioleta em pH fisiológico (solução aquosa de tampão fosfato, 

pH=7,4) e também em solução de acetonitrila. Para os complexos com ligantes NO, o 

perfil espectral obtido após fotólise indicou a formação de um complexo oxidado sem a 

coordenação do NO, [Ru3O(CH3COO)6(L)2(S)]
+
. 
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Silva, F.N. Camila. Comparative investigation of the controlled release 

of CO and NO by ruthenium trinuclear carboxylates containing π- 

receptor ligands and ζ-donor [Dissertação]. Ribeirão Preto: Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras, 2015. 106 p. 

ABSTRACT 

 In this study it was performed the synthesis and characterization of the 

precursors (1) [Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)3]CH3COO, (2) 

[Ru3O(CH3COO)6(CO)(CH3OH)2] (3) [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]PF6 (4) 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(H2O)]PF6 and the unpublished complexes (5) 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] (6) [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] (7) 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 (8) [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6. The 

complexes were characterized by UV-Vis and infrared spectroscopy, nuclear magnetic 

resonance (NMR), cyclic voltametry, and elemental analysis. By means of the results 

obtained from the characterization, it was possible to confirm the initially proposed 

structure for both complexes and precursors. Furthermore, it was also possible to 

observe the influence of ligands, π- receptor and the ζ-donor in the structure of the 

complexes. By infrared spectroscopy it was verified primarily stretches of the CO and 

NO ligands in complexes 5,6 and 7,8 respectively. In NMR it was observed the 

diamagnetic character of complexes 5 and 6, and in the case of complexes 7 and 8 it was 

confirmed that there is a strong interaction between the unpaired electron in the [Ru3O]
+ 

unit and the NO
0 

ligand. The cyclic voltammograms showed the influence of the CO 

and NO ligands on the electronic communication of the [Ru3O] unit. Complexes with 

ligands CO and NO were irradiated with laser at 377 nm and 660 nm in solutions of 

acetonitrile and phosphate buffer pH 7.4. The photolysis were accompanied by 

spectroscopy in the UV-visible region. In the case of complexes 5 and 6, the increase of 

the band in the region of 900 nm indicated the formation of the complex, 

[Ru3O(CH3COO)6(L)2(S)]
+
 produced after release of carbon monoxide (CO). The 

release of CO occurs predominantly with irradiation at 377 nm in the ultraviolet region 

at physiological pH (aqueous phosphate buffer solution, pH = 7.4) and in acetonitrile 

solution. For complexes with NO ligands, the spectral profile obtained after photolysis 

indicated the formation of an oxidized complex without coordination of NO, the 

[Ru3O(CH3COO)6(L)2(S)]
 +

 molecule. 
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ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 
   

4-acpy  4-acetilpiridina 

4-tbpy 4-terc-butilpiridina 

Ac Acetato 
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CO Monóxido de carbono 
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DOM  Diagrama de orbital molecular 

E1/2 Potencial de meia onda (V) 

EPR  Espectroscopia de ressonância paramagnética 
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NO Óxido nítrico 
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RMN Ressonância Magnética Nuclear 

EPR Espectroscopia de Ressonância Paramagnética  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Metalofármacos de rutênio 

 

 Atualmente compostos contendo íons metálicos são empregados com êxito no 

tratamento de diversas doenças, no entanto a utilização destes em medicina é praticada 

há mais ou menos 5000 anos (ORVIG, C et al.,1999). Muitos destes compostos são 

conhecidos como metalofármacos, pois apresentam algum metal em sua estrutura e, 

também exibem propriedades farmacológicas (RANG, H. P et al.,2007; SILVA, D. O., 

2010). Geralmente nesta constituição utilizam-se os metais de transição, por 

apresentarem algumas características importantes, dentre elas, muitas possibilidades de 

geometria, diferentes estruturas, estados de oxidação acessíveis em meio fisiológico e 

número de coordenação variado (BERALDO, H.,2005; REISNER, E et al.,2008; RIJIT, 

S. H et al.,2009). 

 Nesta perspectiva, a investigação sistemática de complexos metálicos para uso 

medicinal teve impulso em 1965 com a descoberta da atividade antitumoral do cis-

diaminodicloroplatina(II), a cisplatina, pelo físico Barnett Rosemberg, Figura 1, 

(ROSEMBERG, B et al.,1965). O sucesso deste primeiro metalofármaco foi muito 

grande, pois juntamente com outras drogas e a radioterapia este foi responsável pela 

cura de aproximadamente 85% dos casos de carcinoma testicular (ROSEMBERG, B et 

al.,1969). 

 

Figura 1: Representação estrutural da cisplatina (cis-diaminodicloroplatina(II)). 

 

Pt

Cl

NH3Cl

NH3

 

  

Este composto também foi aplicado no tratamento de outros tipos de câncer 

incluindo ovário, cabeça, pulmão, estômago e esôfago (SYKES, A. G.,1988). Contudo, 

apesar da relevante atividade anticancerígena demonstrada pela cisplatina, sua 

toxicidade renal é um fator limitante para a sua utilização, sendo assim os 
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medicamentos à base de platina são pouco utilizados, pois também causam efeitos 

colaterais, como: náuseas severas, diminuição da produção de medula óssea e efeitos 

danosos devido a sua toxicidade (SYKES, A. G.,1988).  

 Com o surgimento da cisplatina, iniciou-se a busca por novos metalofármacos 

principalmente para a terapia contra o câncer. Neste contexto destacam-se alguns 

compostos metálicos derivados de rutênio, os quais apresentam atividade antitumoral 

superior à platina e são promissores na interação com biomoléculas, como exemplo o 

DNA (CLARKE, M.J et al.,1980; MESTRONI, G et al.,1987).  

 Apesar do rutênio não ser um metal essencial para o organismo e não haver 

evidências de sua ação endógena, ele apresenta uma resposta química semelhante ao do 

ferro que está presente em nosso organismo. Essa semelhança vai além do fato de na 

tabela periódica fazerem parte da mesma família, pois o rutênio pode também alcançar 

vários estados de oxidação, (+2,+3,+4), em meio fisiológico, e com isso diminuir sua 

toxicidade, além de se ligar a proteínas como a albumina humana (HSA) e a 

transferrina, presentes no organismo. Estas proteínas presentes no sangue são 

transportadoras e armazenadoras e podem ser consideradas como os primeiros alvos de 

ligação para metalofármacos, quando administrados de maneira intravenosa (CARTER, 

D.C et al.,1994; SUN, H et al.,1999; ANG, W. H et al.,2006; SILVA, D.O.,2010).  

 Outro aspecto investigado é o fato dos compostos de rutênio apresentar menos 

toxicidade do que os de platina. No geral, os compostos de rutênio (III) são mais inertes 

do que os de rutênio (II), porém estes podem ser ativados por redução. No que diz 

respeito ao alvo das células cancerosas, estas apresentam um ambiente químico mais 

redutor do que as células saudáveis (apresentam menor concentração de oxigênio 

molecular devido ao metabolismo diferenciado). Sendo assim, os compostos de rutênio 

são promissores candidatos para estes tratamentos, podem ser ministrados na forma 

inerte (estado de oxidação III), ocasionando menos danos a células saudáveis e sendo 

reduzido (estado de oxidação II) apenas no alvo das células cancerosas (EDUCATION 

IN CHEMISTRY., 2012). 

 Nestes estudos com metalofármacos de rutênio, dois compostos desta linha 

chegaram a ensaios clínicos para uso na terapia contra o câncer, NAMI-A (ImH)[trans-

RuCl4(Im)(DMSO-S)], sendo Im = imidazole, Figura 2, e KP1019 ((IndH)[trans-

RuCl4(Ind)2]), onde Ind = indazole (SAVA , G et al.,2003; MESSORI, L et al.,2000).  
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Figura 2: Representação da estrutura do trans-[Ru(DMSO)Cl4(Im)]-, NAMI-A. 
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 Estes derivados de rutênio demonstraram ser muito eficientes contra a metástase 

de tumores, em pesquisas experimentais (NASCIMENTO, F.B DO et al.,2008; 

PAVAN, F.R et al., 2010, 2011; SANTOS, E.R et al., 2013). 

1.2 Carboxilatos trinucleares de rutênio 

 

A classe dos carboxilatos trinucleares de rutênio vem sendo estudada desde a 

década de 30, com o início dos trabalhos de Mond. Desde então, o interesse nos estudos 

desses carboxilatos tornou-se maior e o avanço nesta linha de pesquisa é reportado na 

literatura por meio de artigos de revisão (TOMA, H.E et al.,2001; GLOVER, S.D et al., 

2010).  

 A rota sintética utilizada até os dias de hoje para formação dos carboxilatos 

trinucleares de rutênio foi descrita primeiramente em 1972 e 1978 por Spencer e 

Baumann (SPENCER, A et al.,1972; BAUMANN, J.A et al.,1978). A formação destes 

complexos é considerada uma reação de auto-organização, onde ao se reagir cloreto de 

rutênio III (RuCl3.nH2O), com acetato de sódio (NaRCO2.nH2O) em etanol e com o 

respectivo ácido carboxílico (RCO2H), os íons de rutênio se auto organizam em um 

arranjo trigonal, ligados em ponte pelo átomo central de oxigênio e pelos grupos 

acetatos, Figura 3, (TOMA, H.E et al.,2001). 

Os estudos sobre os mecanismos desta síntese não foram totalmente elucidados, 

porém Sasaki e colaboradores sugeriram que durante esta reação ocorre a formação de 

um intermediário binuclear [Ru2O(CH3COO)2], e isto justifica em alguns casos ocorrer 

a formação de clusters mistos, ou seja, com dois centros metálicos diferentes (SASAKI, 

Y et al.,1991,1993). 
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Figura 3: Esquema da reação de formação do cluster [Ru3O(RCOO)6(S)3]
+
. 
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 A organização estrutural destes compostos foi atestada pela primeira vez em 

1972 quando Cotton e Norman publicaram o resultado de difração de raios X, Figura 4, 

(COTTON, F.A et al.,1972).  

 

 Figura 4: Estrutura de difração de raio X do complexo [Ru3O(O2CCH3)6(PPh3)3] 

apresentada em 1972 por Cotton e Norman (COTTON, F.A et al.,1972). 

 

 
 

Com o resultado de difração de raios-X, demonstrou-se que a unidade [Ru3O] é 

planar e apresenta geometria de triângulo equilátero, onde o átomo de oxigênio ocupa o 

centro e as ligações Ru-O-Ru formam ângulos de aproximadamente 120º graus, o qual 

se modifica apenas com a presença de alguns tipos de ligantes, como a molécula de CO 

ou um isocianeto (COTTON, F.A et al.,1972; TOMA, H.E et al.,2001). Nos casos em 

que há uma dessas moléculas como ligante, ocorrem distorções na estrutura que passa a 

ser melhor descrita como um triângulo isósceles (NIKOLAOU, S.,2002). Constatou-se 

também que a distância entre os átomos de rutênio, dependendo do ligante coordenado, 
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se modifica devido o estado de oxidação do metal, o que reforça a forte deslocalização 

eletrônica presente na unidade [Ru3O] (TOMA H.E et al.,1988). 

Sobre a denominação destes compostos, embora predomine na literatura a 

denominação clusters, sabe-se que na realidade esses compostos não são clusters de 

acordo com a definição química encontrada, onde clusters são considerados compostos 

em que um grupo de átomos metálicos permanecem ligados entre si por ligação metal-

metal. No entanto, nesses sistemas trinucleares com metais de transição não ocorre 

ligação metal-metal, mas a mistura entre os orbitais dos sítios metálicos e o oxigênio 

central é tão grande que assim ficaram conhecidos como clusters, devido à comunicação 

entre os centros metálicos na unidade [Ru3O]. A mistura orbital que ocorre nos 

carboxilatos trinucleares de rutênio é justificada de acordo com o diagrama de orbital 

molecular elaborado para este sistema (ALEXIOU, A.D.P.,1993). 

 Uma vez sintetizados, os metais nestes compostos podem apresentar estados de 

oxidação que variam de +2 à +4 e a ocorrência de vários estados de oxidação 

proporciona a estes compostos uma extensa química de valência mista. Além dessa 

propriedade redox, também apresentam propriedades catalíticas importantes. (ABE et 

al., 1996; OTA et al., 1999). Com grande versatilidade esta classe de compostos tornou-

se alvo de muitos estudos, sendo que diversas aplicações são reportadas na literatura, 

como materiais eletrônicos utilizados para transferência de elétrons intramolecular, 

precursores excelentes para a construção de conjuntos moleculares, arquiteturas 3D na 

superfície de eletrodos e até nanomateriais moleculares (TOMA, S.H et al.,2011; 

NIKOLAOU, S et al.,2010 ; TOMA, S.H et al.,2012 ; ZHANG, H et al.,2014).
 

 
Recentemente, grupos de pesquisadores têm explorado algumas propriedades 

específicas dos clusters em seus trabalhos. Abe e colaboradores estudaram as 

propriedades eletrônicas e espectroscópicas de um cluster com ligante piridina 

confinado na superfície do ouro formando monocamadas auto-organizadas (ZHANG, Y 

et al.,2014). Em outro trabalho eles descreveram as sínteses e propriedades de um novo 

cluster com os ligantes piridinas e cianopiridinas (MATSUSE, R et al.,2013). Neste 

mesmo enfoque publicaram em 2013 um trabalho, no qual se utiliza os complexos 

trinucleares de rutênio na síntese de materiais poliméricos. Neste trabalho, foram 

desenvolvidos materiais de película fina incorporando grupos de complexos trinucleares 

de rutênio como cromóforos eletrocrômicos, que cobrem o comprimento de onda de 

absorção do UV/Vis e alcança até a região do infravermelho próximo (CANZI, G et 

al.,2012). 



Camila Fontes Neves da Silva – Dissertação Mestrado  6 
 

 No ano de 2012 muitos trabalhos também foram publicados, que abordaram a 

utilização dos clusters nas reações de transferências de elétrons intramoleculares. Sendo 

que clusters com ligante CO têm sido sintetizados e utilizados, principalmente pelo fato 

desta molécula ter estiramentos específicos que se estendem a absorções na região do 

espectro de infravermelho, sendo que tal propriedade tem sido indispensável na 

caracterização do comportamento de complexos de valência mista (NIKOLAOU, S et 

al.,2008). 

Todavia, alguns trabalhos também exploram a versatilidade dos clusters para 

aplicação na construção de estruturas supramoleculares estendidas como dendrímeros e 

hexâmeros. Nikolaou e Toma desenvolveram trabalhos com clusters aplicados na 

química supramolecular (NIKOLAOU, S et al., 2001; NIKOLAOU, S et al.,2008; 

NIKOLAOU, S et al., 2010). 

É importante destacar que na química dos carboxilatos trinucleares de rutênio 

ocorre uma forte interação metal-metal de caráter eletrônico, que é responsável por uma 

grande deslocalização do centro [Ru3O]
+
, tal propriedade possibilita que o complexo 

possa reagir com espécies π-receptoras como CO e NO, devido às características 

intrínsecas dessas moléculas em fazer retrodoação com o centro metálico [Ru3O], o que 

desperta interesse na aplicação desses compostos como agentes liberadores ou 

sequestradores dessas moléculas de CO e NO (OHTSU, H et al.,2011; LEAR, B.J et al., 

2006). 

 Considerando os estudos sobre os carboxilatos trinucleares de rutênio com 

ligante CO na esfera de coordenação, encontra-se na literatura uma ampla classe de 

trabalhos, onde a síntese, caracterização e muitas aplicações destes compostos já foram 

elucidadas. Esses compostos com ligante CO despertam interesse devido a sua 

versatilidade, incluindo a química redox de valência mista, transferência eletrônica 

fotoinduzida, substituição de ligantes e propriedades catalíticas. Além disso, também 

são utilizados como componentes moleculares aplicados na construção de arquiteturas 

3D e até mesmo como biossensores. Na maioria dos trabalhos publicados estes 

carboxilatos com ligantes CO são encontrados na formação de estruturas estendidas 

(INATOMI, A et al., 2009; GLOVER, S.D et al.,2010; FELD, D.J et al.,2012; COHN, 

J.N et al.,2011; TOMA, H.E et al.,2002). Por outro lado, encontram-se poucos estudos 

destes carboxilatos com ligantes NO.  

 Na maioria dos trabalhos dos clusters ligados à CO e/ou NO, os ligantes são 

utilizados como sondas para acompanhamento de reação, uma vez que as bandas dessas 
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moléculas são de forte intensidade e deslocam de acordo com o estado de oxidação do 

cluster. Para usar um ligante com esta finalidade, este deve apresentar um estiramento 

intenso nos espectros de infravermelho, o qual poderá ser monitorado dependendo se o 

complexo estiver na forma reduzida ou oxidada. Neste sentido, os clusters com estas 

moléculas de CO e NO como ligantes, são apropriados para serem utilizados para esta 

finalidade e em alguns casos também são aplicados como sondas de acompanhamento 

de reação (OHTSU, H et al.,2011).
 

 Na literatura apenas três trabalhos de complexos deste tipo com ligantes NO 

foram publicados, com ênfase na área biológica, sendo o enfoque principal para a 

liberação controlada de NO. Nestes trabalhos, a fórmula geral dos complexos são 

[Ru3O(CH3COO)6(NO)(L)2]PF6 (L = piridina e 4-picolina) (TOMA, H.E et al.,2002; 

2005; CARNEIRO, Z.A et al.,2014). Recentemente Nikolaou e colaboradores 

publicaram um artigo apresentando a citotoxicidade do nitrosilo complexo 

[Ru3O(CH3COO)6(4-pic)2(NO)]PF6, (4-pic= 4-picolina), contra atividade das células de 

melanoma (CARNEIRO, Z.A et al.,2014). Contudo, outros trabalhos com ligante NO 

estão descritos na literatura, porém com outras abordagens (ZHOU, W et al.,2008; 

ZHANG, Y et al.,2009; SASAKI, Y et al., 2004; OHTSU, H et al.,2011).
 

 Neste cenário geral dos estudos dos carboxilatos trinucleares de rutênio, poucos 

trabalhos exploraram uma potencial aplicação desta família de compostos na área de 

bioinorgânica. Encontram-se apenas quatro artigos publicados com este enfoque 

(FELD, D.J et al.,2012; TOMA, H.E et al.,2002; TOMA, H.E et al., 2005; CARNEIRO, 

Z.A et al.,2014;). 

 Atualmente nos trabalhos desenvolvidos em nosso grupo de pesquisa, estamos 

explorando as propriedades desses complexos com enfoque na área biológica. Neste 

trabalho, estamos estudando quatro novos carboxilatos trinucleares de rutênio com 

ligantes carbonil e nitrosil, com o objetivo principal de avaliar a liberação controlada 

dessas moléculas e posterior utilização dos complexos em ensaios de cunho biológico. 

Com isso, pretende-se ampliar o estudo reportado na literatura para a aplicação 

bioinorgânica desses carboxilatos. 

1.2.1 Diagrama de orbitais moleculares e simetria dos complexos  
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 Dependendo dos tipos de ligantes coordenados nestes compostos, 

([(Ru3O)(CH3COO)6(L)3]
n
), podem-se formar dois tipos de complexos (simétricos e 

assimétricos), os quais apresentam diferentes simetrias.  

 No caso dos complexos simétricos, (todos os ligantes iguais) ao aplicar as 

operações de simetria adequadas, conclui-se que estes complexos pertencem ao grupo 

de ponto D3h, Figura 5. A molécula possui um eixo Cn de ordem 3 e 3 eixos C2 

perpediculares a C3. Além de um plano equatorial perpendicular ao eixo de maior ordem 

e plano horizontal ζh. 

 

Figura 5: Representação dos elementos de simetria, para o grupo de ponto D3h, de 

um complexo simétrico. 

 

 
   

 Quando um destes ligantes L é substituído por um ligante diferente, 

([(Ru3O)(CH3COO)6(L1)(L2)2]
n
), ocorre um abaixamento de simetria no complexo o 

qual passa de D3h para C2v. Nesta simetria, a molécula tem um eixo de rotação próprio 

C2, 2 planos verticais, ζv , logo é C2v, Figura 6, (NIKOLAOU, S., 2002; TOMA, H.E et 

al.,2002). 

 Esses complexos exibem propriedades eletrônicas e eletroquímicas intrínsecas, 

devido à forte interação eletrônica entre os três íons metálicos de rutênio mantidos pelas 

pontes de oxigênio e as de acetato. Estas interações podem ser explicadas em termos do 

diagrama qualitativo de orbitais moleculares, o qual foi primeiramente desenvolvido por 

Cotton, e discutido em maiores detalhes por Meyer em 1978 e vem sendo utilizado na 

literatura até os dias de hoje (COTTON, F.A et al.,1972; BAUMANN, J.A et al.,1978). 

 Inicialmente o DOM foi discutido para complexos simétricos de simetria D3h, 

[Ru3O(CH3COO)6(L)3]
+
, onde considerou-se apenas a combinação entre os orbitais dos 
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três centros metálicos e do átomo central de oxigênio, sendo que não se considerou os 

orbitais dos carboxilatos que estão ligados em ponte. A Figura 7 representa o sistema de 

coordenação que foi utilizado para a construção do DOM (NIKOLAOU, S.,2002; 

TOMA, H.E et al.,2002). 

 

Figura 6: Representação dos elementos de simetria, do grupo de ponto C2v, de um 

complexo assimétrico. 

 

 

 

  

Figura 7: Sistema de coordenadas utilizado na construção do diagrama de orbitais 

moleculares da unidade [Ru3O] (Adaptado de ALEXIOU, A.D.P et al.,2000). 

 

 

 

 Neste sistema, admite-se que o átomo de oxigênio central apresenta hibridização 

sp
2
, formando uma ligação ζ com cada um dos átomos de Ru, o que deixa um orbital de 

simetria π (pz) livre, o qual interage com os orbitais dy'z' dos três íons de rutênio. Essa 

combinação leva a formação de dois orbitais degenerados e’’ não ligantes e dois orbitais 

moleculares a2’’, um ligante com caráter de oxigênio e um antiligante com caráter 

metálico, respectivamente (NIKOLAOU, S., 2002; TOMA, H.E et al.,2002). 
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 A primeira combinação que apresenta energia e simetria apropriada é a 

combinação dos orbitais dyz de cada íon Ru com o orbital pz do átomo de oxigênio em 

simetria D3h, a qual gera dois orbitais a”2, um antiligante com caráter metálico e outro 

ligante com caráter de oxigênio; e ainda dois orbitais degenerados e” não ligantes.  

 A segunda combinação é quando os orbitais dx’z’ de cada íon Ru interagem no 

plano molecular ζxy e sua combinação gera dois orbitais degenerados ligantes e’ e um 

orbital antiligante a’2. Esta é a interação considerada metal-metal na unidade [Ru3O] 

provenientes da mistura dos orbitais dx’z’ - dx’z’ e (dx’
2
-y’

2
) - (dx’

2
-y’

2
). 

 Finalmente, a terceira combinação existente ocorre por meio da interação dos 

orbitais atômicos dx’2-y’2, originando dois orbitais moleculares degenerados e’ e um 

orbital a’1, todos não ligantes. Na Figura 8 apresenta-se o diagrama qualitativo para os 

complexos trinucleares de rutênio em simetria D3h e C2v DOM (ALEXIOU, A.D.P 

1993; NIKOLAOU, S., 2002; TOMA, H.E et al.,2002). 

 

Figura 8: Representação do diagrama qualitativo de orbitais moleculares dos 

carboxilatos trinucleares de rutênio (Adaptado de ALEXIOU, A.D.P.,1993). 

 

 

 

 Os complexos simétricos, de simetria D3h apresentam carga formal +1, onde os 

íons de Ru mantêm estados de oxidação Ru(III)Ru(III)Ru(III), com uma configuração 

eletrônica (a2’’)
2
(e’)

4
(a1’)

2
(e’)

4
(e’’)

4
(a2’)

1
, apresentando um elétron desemparelhado, o 
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que caracteriza uma molécula paramagnética (ALEXIOU, A.D.P.,1993; NIKOLAOU, 

S., 2002; TOMA, H.E et al.,2002). 

 No caso dos complexos trinucleares de rutênio, onde um dos ligantes é o NO, 

[Ru3O(CH3COO)6(L)2(NO)]
+
, na ultima década realizou-se cálculos do DOM para 

complexos deste tipo, Figura 9. Os complexos sintetizados foram do tipo, 

[Ru3O(CH3COO)6(L)2(NO)]
+
, onde em um complexo L = piridina e no outro L= 4-

metil-piridina. Contudo, para simplificar o cálculo do orbital molecular foi utilizado 

como referência o complexo [Ru3O(CH3COO)6(L)2(NO)]
+
, onde L = NH3, uma vez que 

o NH3 e a piridina estão próximos na série espectroquímica e exercem efeito semelhante 

na unidade Ru3O-NO (TOMA, H.E et al.,2002). 

  

Figura 9: Esquema do diagrama de orbitais moleculares para o complexo 

[Ru3O(CH3COO)6(py)2(NO)]
+
 (Adaptado de TOMA, H.E et al.,2002). 

  

 

 

 Toma e colaboradores, no estudo destes complexos, concluíram que o ligante 

NO exerce uma forte influência sobre diversos níveis de energia dos íons metálicos de 

rutênio, principalmente nos orbitais dzy e dxz. Além do mais, este sistema pode ser 
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descrito em termos da configuração eletrônica deslocalizada, Ru
III

Ru
III

Ru
III

NO
0
 e 

Ru
III

Ru
III

Ru
II
NO

+
 (TOMA, H.E et al.,2002). 

 O perfil espectral, Figura 10, observado para estes complexos apresentam seis 

bandas sobrepostas na região de 300 à 800 nm, as quais foram deconvoluídas para a 

construção do DOM. (TOMA, H.E et al.,2002). 

 

Figura 10: Espectro eletrônico do complexo [Ru3O(CH3COO)6(py)2(NO)]
+ 

 (10
-3 

mol L
-1

) em acetonitrila (Adaptado de TOMA, H.E et al.,2002). 

 

 

 

1.3 Caráter e importância biológica das moléculas de CO e NO 

 

Após a descoberta da produção endógena de monóxido de carbono (CO) e óxido 

nítrico (NO) em mamíferos, estes gases passaram de tóxicos e poluentes para moléculas 

de vital importância. Nas últimas décadas estas moléculas simples tornaram-se alvo de 

muitos estudos na área medicinal (WANG, R.,2002; BURG, R.V.,1999). 

 O primeiro organometálico contendo CO sintetizado, foi o cis-[PtCl2(CO)2], 

isolado em 1868 pelo químico alemão Schützenberger, e em 1990 sintetizou-se o 

[Ni(CO)4] o primeiro carbonil – metal (MOND, L et al.,1890; WANG, R.,2002). Desta 

forma, até os dias de hoje complexos contendo ligantes CO são extensamente 

estudados.  

 O monóxido de carbono (CO), um gás diatômico, lipossolúvel e com baixo peso 

molecular, apresenta aspectos químicos interessantes. Em termos da distribuição 

eletrônica, apresenta a seguinte configuração: (ζ1)
2
(ζ2*)

2
(πy)

2
 (πz)

2
 (ζ3)

2
, caracterizando 
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uma molécula diamagnética onde os elétrons mantêm-se emparelhados, como está 

representado no diagrama de orbital molecular, Figura 11, (JONES, C.J.,2002). 

 

Figura 11: Representação do diagrama de orbitais moleculares do CO, com 

destaque nos orbitais de fronteira, HOMO = ζ* e LUMO = π* (Adaptado de 

BOCHMANN, M., 1994). 

 

 

 

 

 Com a análise da Figura 11, é possível observar que a molécula de CO apresenta 

orbitais π* (pi antiligante) vazios, logo esta molécula é chamada de π-receptora, uma 

vez que pode receber elétrons nesses orbitais, ou seja, o CO é considerado uma base de 

Lewis fraca, pois o par de elétrons do carbono encontra-se pouco disponível. Devido 

esta característica, o CO pode se comportar como um ótimo ligante e se coordenar com 

metais ricos em elétrons d, que são neutros ou com baixos estados de oxidação (JONES, 

C.J.,2002).
 

 É importante destacar que quando o CO se coordena com o metal, ocorre uma 

sobreposição entre os orbitais π* vazios de energias suficientemente baixas com os 

orbitais d do metal que estão ricos em elétrons. Esta sobreposição permite ao metal 

compartilhar seus elétrons, enviando-os para o ligante. Isso é conhecido como 

retrodoação (“back-bonding”), que se apresenta elucidada na Figura 12 (STEWARD, 

R.D.,1975). 
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Figura 12: Representação da ligação do CO com um metal (Adaptado de 

DUARTE, A. H.,2003).  

 

 

  

 A doação ζ e a retrodoação π são sinérgicas, isto é, elas se reforçam. Quanto 

mais densidade eletrônica é transferida ao metal pela ligação ζ, mais densidade é 

deslocada para o ligante através da ligação π. Assim, a ligação entre um metal e um 

ligante CO tem um caráter de dupla ligação, por isso são tão fortes (WU L.W et 

al.,2005; JONES, C.J.,2002). 

 No organismo humano o CO pode causar efeitos adversos de toxicidade quando 

se apresenta em alta concentração, como resultado da competição desta molécula com o 

gás oxigênio (O2) nos centros de coordenação do átomo de ferro presente no grupo 

heme da proteína transportadora de oxigênio, a hemoglobina. Sendo assim, a molécula 

de CO diminui a capacidade do sangue de fornecer oxigênio para os tecidos, levando à 

hipóxia (CLARK, J.E et al.,1997; PEYTON, J.K et al.,2002; RYTER, L et al.,2002; 

RYTER, S.W et al.,2006; MOTTERLINI, R et al.,2010; ROCHETTE, L et al.,2013). 

Por outro lado, foi observado que esta mesma molécula apresenta grande importância 

biológica, pois é continuamente produzida nos organismos dos mamíferos, sendo que a 

taxa de produção de CO é de 20 μmol /h, no corpo humano. Endogenamente o CO é 

produzido na primeira etapa de degradação do grupo heme por ação da enzima 

hemeoxigenase (HO), sendo que o metabolismo do grupo heme pela HO responde por 

mais de 85% da produção endógena de CO no organismo humano (RYTER, L et 

al.,2004; WILLIAN, J et al.,2011).  

 Estudos recentes mostram que a molécula de CO em baixas concentrações no 

organismo participa de importantes funções fisiológicas, como reações redox, 
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sinalização vasodilatadora e atividade antiinflamatória (SCHATZSCHNEIDER, U., 

2010).
 

 
Além disso, exerce efeitos benéficos contra uma variedade de processos 

patofisiológicos. Atualmente os estudos sobre esta molécula estão em fase de ensaios 

clínicos, nos quais se observa a possível função do CO como um promissor agente 

terapêutico no tratamento de muitas doenças (WU, L.W et al.,2005; KIM, H.P et al., 

2006; RYTER, S.W et al.,2006; ABRAHAM, N.G et al.,2008).
 
O desenvolvimento e 

identificação de compostos que liberam o CO despertam o interesse para explorar esse 

“gás biológico” com finalidades farmacológicas, sendo que na literatura as moléculas 

liberadoras de CO ganharam uma denominação especial, CO-RMs (RMs- realising 

molecules), sigla inglesa muito utilizada.  

Outra molécula biológica que tem despertado grande interesse nas últimas 

décadas é a molécula de óxido nítrico (NO), sendo que é conhecida como o menor 

mensageiro biológico (30kDa), podendo ser utilizada para finalidades terapêuticas 

(FELDMAN, P.L et al.,1993; CAM, Y et al.,2012).
 

 Nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP), o óxido nítrico é um 

gás incolor, com a seguinte configuração: (ζ1)
2
(ζ2*)

2
(πy)

2
 (πz)

2
 (ζ3)

2 
(πx

*
)
1
, apresentando 

um elétron desemparelhado, sendo uma molécula paramagnética. Este elétron 

desemparelhado do NO ocupa um orbital antiligante, Figura 13, (WINK, D.A et al., 

1993; IGNARRO, L. J.,1999). 

 Podemos observar na Figura 13 que a molécula de NO apresenta orbitais π 

vazios, e interagem com os metais de transição de maneira semelhante à molécula de 

CO, descrita anteriormente. Para esta molécula, o mesmo efeito da retrodoação pode 

ocorrer quando esta interage com metais ricos em elétrons d (IGNARRO, L. J. et al., 

1999). A retrodoação interfere na força de ligação do óxido nítrico, ou seja, quanto 

maior a retrodoação, menor a força de ligação do NO e, consequentemente, menor a 

frequência de estiramento (NO) (RICHTER-ADDO; LEGZDINS, 1992). 
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Figura 13: Representação do diagrama de orbitais moleculares do NO (Adaptado 

de DUARTE, A. H., 2003).  

 

 
  

 No organismo humano, esta molécula em baixas concentrações possui diversas 

funções como a de um ótimo sinalizador celular, o qual modula a relaxação do vaso 

sanguíneo, participa da neurotransmissão imunológica, na defesa contra bactérias 

patogênicas, na prevenção da agregação plaquetária e até como anticarcinogênico, 

sendo que este efeito está relacionado com sua citotoxicidade. Além disso, possui outras 

propriedades tão intrínsecas como a de estar envolvido em diferentes vias de sinalização 

na mitocôndria (CLARKE, M.J et al., 1993; BAUDOUIN, E et al.,2006).
 
Por outro 

lado, a superprodução de NO pode causar doenças degenerativas, incluindo inflamação, 

doenças reumáticas, diabetes, choques sépticos e isquemia cerebral (BARRETO, R.D et 

al.,2005). 

 Em meados de 1980 a primeira linha de pesquisa envolvida na descoberta do NO 

investigou o papel do endotélio vascular no processo de relaxação do vaso sanguíneo 

(FURCHGOTT, R.T et al.,1980). Os estudos continuaram e pesquisadores 

demonstraram que o mecanismo que causava a vasodilatação envolvia principalmente o 

NO, sendo que também outros mecanismos de ação desta molécula foram identificados 

(KATSUKI, S.A et al.,1977; RAPOPORT, R.M et al.,1983). 

 Nos tecidos dos mamíferos a molécula de NO é sintetizada na oxidação de um 

dos dois nitrogênios guanidino da L-arginina, que é convertida em L-citrulina, sendo 

esta reação catalisada pela enzima NO-sintase (NOS), Figura 14, sendo que já foram 
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identificados diferentes isoformas dessas enzimas. (MONCADA, S et al.,1991; 

MARLETTA, M.A.,1993). A produção do NO e sua ação dentro do organismo depende 

do tipo de NOS que é utilizada no processo de síntese, pois cada isoforma desempenha 

um papel durante o mecanismo da produção do NO (MARLETTA, M.A., 1993; 

MARLETTA, M.A.,1994; MONCADA, S et al.,1991). 

 

Figura 14: Representação da formação endógena do óxido nítrico a partir da 

oxidação da L-arginina (Adaptado de MONCADA, S et al.,1991). 

 

 

 
 
 

 Com a descoberta da importância desta molécula, os fármacos a base de NO 

começaram a ser estudados. A nitroglicerina, o mais conhecido doador de NO, tem sido 

utilizada durante anos no tratamento de arteriosclerose coronária (SNYDER., 1992). 

Atualmente o complexo metálico nitroprussiato de sódio, Figura 15, é utilizado no 

tratamento de emergência hipertensiva, em problemas cardíacos, sendo também o 

fármaco mais utilizado durante anestesias, com o objetivo de reduzir o sangramento em 

procedimentos cirúrgicos (GILMAN, A.G et al.,1991; SCHULTZ, K.D et al.,1977). 

 

Figura 15: Estrutura do ânion Nitroprussiato de sódio (PAULA, W.X et al.,2005). 
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  Apesar da grande eficácia demonstrada por este composto, a administração 

prolongada desse fármaco pode levar o organismo ao acúmulo de cianeto (FREITAS., 

2010).
 
Desta forma, faz-se necessária a busca por novas substâncias liberadoras de 

óxido nítrico.  

 Na literatura há estudos que relatam as sínteses, propriedades físico-químicas e 

fotoquímicas de compostos que são candidatos para atuarem como liberadores de NO 

in vivo, contudo merecem destaque os derivados de rutênio, onde as características 

eletroquímicas e fotoquímicas estimulam o desenvolvimento desses compostos para 

atuarem como liberadores em meio biológico (FLITNEY, F.W et al.,1996; 

TOGNIOLO, V et al.,2001; CARLOS, R.M et al.,2004; FORD, P.C et al.,2005; 

OLIVEIRA, A.R.M et al.,2009; VIDAL, R.S et al.,2012; CARVALHO, A.N et 

al.,2011; FOMARI, E.C et al.,2009; OLIVEIRA, A.R.M et al.,2009). 

 Nos últimos anos muitos trabalhos reportaram estudos com complexos de 

rutênio liberados de óxido nítrico, sendo que o interesse principal é investigar as 

aplicações biológicas destes complexos (BARRETO, R.D.L et al.,2005; TFOUNI, E et 

al.,2003; SANTANA, D.S.A.DE et al.,2010; LIMA, R.D et al.,2005; 

BONAVENTURA, D et al.,2004). 

Em relação aos estudos de clusters com ligante NO, como mencionado 

anteriormente, encontram-se reportados na literatura poucos trabalhos com esta classe 

de compostos, principalmente com ênfase nos estudos biológicos. Desta forma, um dos 

objetivos principais da nossa pesquisa é investigar a liberação controlada de NO através 

do cluster em condições fisiológicas e com isso contribuir com os estudos encontrados 

na literatura. Em estudos realizados em nosso grupo de pesquisa, esses complexos com 

ligantes nitrosil tem se mostrado promissores na liberação do NO (CARNEIRO, Z.A et 

al., 2014; CACITA, N et al.,2015). 
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1.4 Fotoquímica  

 

 Segundo a definição da IUPAC, fotoquímica é a parte da química que estuda o 

efeito químico da luz sobre os compostos, em uma ampla faixa de comprimentos de 

onda, do ultravioleta (UV) ao infravermelho (IV) (IUPAC.,1996).
 
Contudo, os estudos 

nesta área cresceram muito e atualmente esta definição pode ser considerada muito 

simples, uma vez que a fotoquímica engloba diversas linhas de estudos, como os 

processos de luminescência (fluorescência e fosforescência), a quimiluminescência, a 

radioluminescência, os mecanismos de transferência de energia no estado excitado, bem 

como as reações e transformações químicas destes estados (NEUMANN, M.G et 

al.,2002). Neste sentido, a fotoquímica encontra diversas aplicações, desde a área 

medicinal até partes da química teórica (CARLOS, R.M.,2007). 

 Na Inorgânica, há estudos fotoquímicos com enfoque nos métodos de conversão 

da energia solar em energia elétrica ou química e na investigação das transferências de 

elétrons em sistemas biológicos (WINKLER, J. R, et al.,1982). Na bioinorgânica, as 

pesquisas voltadas para a área medicinal investigam a toxicidade das drogas, ação em 

sítios alvos e também resistências do fármaco no organismo. Neste sentido, com a 

fotoquímica é possível ativar o fármaco apenas no alvo desejado e só assim iniciar a sua 

ação (FORD, P.C et al.,2005). 

 Nesta perspectiva, os complexos com metais de transição são promissores na 

liberação de moléculas com atividade biológica induzida por luz (FORD et al., 2005). 

Como exemplo dessas moléculas com atividade biológica, tem-se o monóxido de 

carbono e óxido nítrico, os quais têm atraído interesse de muitos grupos de pesquisa 

(WATANABE, W.F.,2007; CHEMICAL ACTINOMETRY, 1989; GASPARI, 

A.P.S.,2013).
 

 O monóxido de carbono quando liberado pode levar a uma série de respostas no 

meio fisiológico, como capacidade antiinflamatória e também efeito vasodilatador. 

Contudo, é necessário verificar o tempo de meia vida dos compostos irradiados e 

também o quanto de CO é liberado em uma determinada faixa de tempo. Uma maneira 

de realizar a quantificação desta liberação de CO é utilizando o processo químico de 

actinometria, o qual permite medir a intensidade das radiações (CHEMICAL 

ACTINOMETRY, 1989; WATANABE, W.F.,2007;GASPARI, A.P.S.,2013).
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 É importante destacar que a medida da intensidade da luz é fundamental para o 

cálculo do rendimento quântico e com isso é possível inferir o comportamento do 

composto frente à liberação da molécula de interesse (CHEMICAL ACTINOMETRY, 

1989; WATANABE, W.F.,2007; GASPARI, A.P.S.,2013).  

 Nos processos de interação dos compostos com a radiação eletromagnética pode 

ocorrer a dissociação das moléculas em mecanismos que são denominados como: 

fotólise, fotossubstituição, fotodissociação ou fotodecomposição, nos quais novas 

espécies são geradas em solução a partir de outras. Neste trabalho foram investigados os 

rendimentos quânticos de liberação das moléculas de CO e NO nos complexos 

sintetizados, por meio do procedimento de fotólise.  
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2. OBJETIVOS  

 

 O presente trabalho tem como objetivo sintetizar, purificar e caracterizar os 

complexos inéditos de fórmula geral [Ru3O(CH3COO)6(L)2(CO)] e 

[Ru3O(CH3COO)6(L)2(NO)]PF6 onde L = ligantes piridínicos, sendo 4 acetilpiridina e 

4-tercbutilpiridina. Esses ligantes foram escolhidos, pois apresentam capacidades π-

receptora e ζ-doadora respectivamente, as quais influenciam no comportamento 

químico dos complexos.  

 As caracterizações dos complexos inéditos serão realizadas por meio de estudos 

espectroscópicos e eletroquímicos, utilizando as seguintes técnicas: 

 Análise Elementar 

 Espectroscopia de Infravermelho 

 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 

 Espectroscopia Eletrônica 

 Voltametria Cíclica 

 Os estudos fotoquímicos serão realizados com o objetivo de avaliar a liberação 

das moléculas de CO e NO dos complexos, quando submetidos à irradiação de 

diferentes comprimentos de onda. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL  

3.1 Procedências dos solventes e reagentes  

                  Reagentes                   Procedências  

                                                                      Solventes  

           Acetona                                                                   Neon 

           Acetonitrila                                                               J.T.Baker 

                    Acetonitrila deuterada                     Sigma Aldrich 

                    Benzeno                          Cinética Química 

                   Diclorometano             Neon 

                    Etanol                Synth 

                    Éter etílico  Chemco 

                    Metanol  Synth 

Ligantes 

                    4-acetilpiridina                               Sigma Aldrich 

                    4-terc-butilpiridina                                                   Sigma Aldrich 

                        Outros 

   Ácido acético glacial          Sigma Aldrich 

                   Ácido fórmico           Neon 

    Ácido nítrico    Neon 

       Ácido sulfúrico          Synth 

       Acetato de sódio trihidratado         Ecibra 

       Brometo de potássio                                                    Sigma Aldrich 

       Br2                                                                                Merck 

         Cloreto de mercúrio             Sigma Aldrich 

       Hidrazina     Vetec 

       Hexafluoro fosfato de amônio           Sigma Aldrich 

                   Hexafluorofostato de tetrabutilamônio   Sigma Aldrich 

         RuCl3.3H2O                                Sigma Aldrich 

 

 Para execução deste trabalho, os reagentes listados acima foram obtidos 

comercialmente e não passaram por purificação prévia. 
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3.2 Sínteses dos complexos  

3.2.1 Síntese do precursor 1 cluster mãe [Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)3]CH3COO  

 

O precursor 1 foi sintetizado seguindo rotas sintéticas descritas na literatura. 

(SPENCER, A et al., 1972; NIKOLAOU, S.,2002). 

Em um balão de 500 mL reagiu-se 5 g de RuCl3.3H2O (MM=260,89 g/mol 

19 mmol) com 10 g de Na(CH3COO).3H2O (MM=136,08 g/mol; 73 mmol) em uma 

mistura de 125 mL de etanol e 125 mL de ácido acético glacial em sistema de refluxo 

por 4 horas a 80°C. A solução foi mantida em repouso por uma noite para decantar o 

excesso de Na(CH3COO).3H2O. O resíduo sólido foi separado por meio de filtração, e o 

filtrado rotaevaporado até a formação de um óleo. Nesta fração foram adicionados  

100 mL de metanol e rotaevaporado até a secagem, repetindo este procedimento três 

vezes. Após esta etapa adicionou-se 200 mL de acetona para a precipitação do cluster, o 

qual foi isolado por meio de filtração, com sucessivas lavagens de éter etílico e seco ao 

ar sob vácuo em dessecador contendo sílica gel. Obteve-se 6,95g do cluster mãe 

 (MM= 828,64 g /mol; 8 mmol). A rota sintética já foi citada anteriormente e o esquema 

da reação pode ser observado por meio da Figura 3. 

3.2.2 Rota sintética 1: Síntese do complexo 5 ([Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO])  

Nesta síntese, tentou-se isolar o complexo 5, [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)], 

por meio da rota sintética descrita na literatura, a qual consiste de 3 etapas
 

(BAUMANN, J.A et al.,1978; NIKOLAOU, S 2002). 

- Etapa 1: Síntese do Complexo simétrico [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)3]PF6 

- Etapa 2: Síntese do Complexo reduzido [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)3]
0 

- Etapa 3: Síntese do Complexo assimétrico [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] 

 

Para estabelecer as rotas sintéticas, inicialmente foram utilizados apenas 0,5 g do 

cluster precursor. Após as otimizações das sínteses, essas quantidades iniciais de 

compostos foram aumentadas. 

 

Etapa 1: Síntese do Complexo simétrico [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)3]PF6: Em um 

balão de 50 mL reagiu-se 0,50 g do cluster mãe (MM=828,64 g/mol 

0,60 mmol) com 4 mL de 4-acetilpiridina (MM=121,14 g/mol; 36 mmol) em 20 mL de 



Camila Fontes Neves da Silva – Dissertação Mestrado  24 
 

metanol sob refluxo por 5 minutos (Trefluxo=60ºC). Resfriou-se a solução até a 

temperatura ambiente e adicionou-se 0,11 g de NH4PF6 (MM=163 g/mol; 0,67 mmol), 

dissolvido em 1 mL de metanol.  

 

Etapa 2: Síntese do Complexo reduzido [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)3]
0
: Adicionou-se 2 

mL de N2H4 hidrazina 95%, na solução resultante da etapa anterior e rotaevaporou-se a 

solução até a secagem. O sólido seco no fundo do balão foi ressuspendido com uma 

pequena quantidade de metanol, este foi isolado por filtração, lavado com pequenas 

porções de água, metanol e éter etílico. Obteve-se 0,34 g (MM=1036,88 g/mol; 0,33 

mmol; η=54%). Nesta etapa, obtém-se o complexo reduzido [Ru3O(CH3COO)6(4-

acpy)3]
0
. 

 

Etapa 3: Síntese do Complexo assimétrico [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]: 

Dissolveu-se o complexo reduzido em uma mistura de 8 mL de metanol e 20 mL de 

benzeno. O sistema reacional foi desaerado com argônio por 20 minutos e mantido em 

refluxo por 5 horas sob fluxo contínuo de monóxido de carbono, CO, gerado pela adição 

de ácido sulfúrico concentrado, H2SO4, em ácido fórmico, HCOOH. Manteve-se o balão 

que contém a solução do complexo protegido da luz. Após o tempo de reação de 6 

horas, a solução do complexo foi rotaevaporada até sercar completamente. 

3.2.3 Rota sintética 1: Síntese do complexo 6 ([Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO]) 

 

Para a síntese do complexo 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] seguiu-se a 

mesma rota sintética 1, a qual foi descrita anteriormente neste item 3.2.2. Nesta síntese 

o ligante piridínico utilizado foi o 4-terc-butilpiridina. Neste procedimento algumas 

quantidades de reagentes foram adaptadas para atender a estequiometria da síntese e 

estas serão apresentadas abaixo. 

 

Etapa 1: Síntese do Complexo simétrico [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)3]PF6:Dissolveu-se 

0,50 g do cluster mãe com 3,35 mL de 4-terc-butilpiridina (MM=135,21 g/mol; 22 

mmol) em 20 mL de metanol sob refluxo por 5 minutos (Trefluxo=60ºC). Resfriou-se a 

solução até a temperatura ambiente e adicionou-se 0,1 g de NH4PF6 (MM=163,05 

g/mol; 0,61 mmol), dissolvido em 1 mL de metanol.  
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Etapa 2: Síntese do Complexo reduzido [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)3]
0
: Na solução 

resultante na etapa anterior, adicionou-se 2 mL de N2H4 hidrazina 95 %,  rotaevaporou-

se a solução até a secagem. O sólido seco no fundo do balão foi ressuspendido com uma 

pequena quantidade de metanol, este foi isolado por filtração, lavado com pequenas 

porções de água, metanol e éter etílico. 

 

Etapa 3: Síntese do Complexo assimétrico [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)]: 

Dissolveu-se o complexo reduzido em uma mistura de 8 mL de metanol e 20 mL de 

benzeno. O sistema reacional desaerado com argônio durante 20 minutos e mantido sob 

refluxo por 5 horas em fluxo contínuo de monóxido de carbono, CO, gerado pela reação 

do ácido sulfúrico concentrado, H2SO4, com ácido fórmico, HCOOH. O balão com a 

solução do complexo foi protegido da luz. Eluiu-se o complexo em coluna 

cromatográfica utilizando-se como fase estacionária alumina neutra e fase móvel 80% 

de diclorometano e 20% de acetonitrila. Obteve-se 0,02 g do complexo, (MM= 943,76 

g/mol; 0,021 mmol; η= 3 %). Ao realizar a síntese do complexo novamente, esta não foi 

reprodutivel, desta forma tentou-se isolar o composto por meio da rota sintética 2 que 

será discutida no item 3.2.5. 

 Os complexos de interesse não foram obtidos por meio da rota sintética 1, e as 

discussões destas etapas de sínteses serão apresentadas no item 4.1. Desta forma, deu-se 

continuidade nas sínteses por meio da rota sintética 2 (item 3.2.4), e neste caso os 

complexos com ligantes carbonil foram obtidos. 

3.2.4 Síntese do precursor 2 [Ru3O(CH3COO)6(CO)(CH3OH)2] utilizado na rota 

sintética 2 (BAUMANN et al., 1978; NIKOLAOU, S., 2002) 

 

Em um balão de fundo redondo de 100 mL protegido da luz, adicionou-se 90 mL 

de metanol seco em peneira molecular (preparado 2 dias antes do uso) e 1g do cluster 

mãe. Conectado a este sistema acoplou-se o gerador de CO (reação entre, HCOOH e 

H2SO4), ambos os sistemas foram desaerados com argônio por 20 minutos e mantidos 

em agitação. Em seguida abriu-se a conexão entre os dois sistemas e saturou-se o meio 

reacional com CO por 20 minutos. Em seguida o meio reacional foi resfriado em banho 

de gelo e adicionou-se a este 8 pastilhas de amálgamas de zinco recém preparadas. 

O meio reacional permaneceu imerso em banho de gelo e protegido da luz com 

borbulhamento contínuo de CO durante 5 horas. A solução resultante foi rotaevaporada 
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até a secagem e o sólido seco guardado em dessecador com sílica gel protegido da luz. 

Obteve-se 0,91 g do complexo (MM= 765,56 g/mol ;1,19 mmol; η=98%). 

3.2.5 Rota sintética 2: Sínteses dos complexos 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] e 6 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] (BAUMAN, J.A et al.,1978; NIKOLAOU, S.,2002) 

 

Síntese do complexo 5: Em um balão de fundo redondo de 100 mL dissolveu-se 0,5 g 

do complexo [Ru3O(CH3COO)6(CO)(CH3OH)2] em 50 mL de metanol seco em peneira 

molecular e 0,31 mL (2 mmols) de 4-acetilpiridina, excesso de 1:5. Este sistema foi 

mantido em agitação e ao abrigo da luz por 23 horas a temperatura ambiente. Para isolar 

o complexo, colocou-se o balão imerso em banho de gelo por 30 minutos. Foram 

adicionadas aos poucos gotas de éter etílico (30 gotas) sendo observada a precipitação 

de um sólido muito fino, o qual foi isolado por meio de centrifugação. O composto, 

depois de centrifugado, foi guardado em dessecador com sílica gel e abrigo da luz até a 

secagem completa. O complexo foi purificado utilizando como fase estacionária 

alumina neutra e fase móvel 70% DCM e 30% ACN. Obteve-se 0,34 g do complexo 5 

(MM= 943,76 g/mol; 0,36 mmol; η=55%).Valores da análise elementar: Teóricos: C 

34,3%, H 3,4%, N 2,9%, Experimentais: C 32,1%, H 3,4%, N 2,9%. 

 

Síntese do complexo 6: Dissolveu-se 0,5 g do complexo 

[Ru3O(CH3COO)6(CO)(CH3OH)2] em 50 mL de metanol seco em peneira molecular e 

(4 mmols) de 4-terc-butilpiridina, excesso de 1:5. Esse sistema foi mantido em agitação 

e ao abrigo da luz por 23 horas a temperatura ambiente. O complexo foi purificado com 

sílica gel e utilizou-se como fase móvel 90% DCM e 10% de ACN. Para isolar a fração 

de interesse, a solução do complexo foi rotaevaporada até secagem total e obteve-se 

0,44 g do complexo, (MM= 971,89 g/mol; 0,45 mmol; η= 70 %). Valores teóricos: C 

38,3%, H 4,5%, N 2,8%, Valores experimentais: C 37,1%, H 4,5%, N 2,8%. 

3.2.6 Sínteses dos precursores assimétricos 3 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]PF6 e 

4[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(H2O)] PF6 (BAUMANN et al., 1978; NIKOLAOU, 2002) 

 

Síntese do precursor 3: Em um balão de 500 mL, 1,65 g (1,70 mmol) do complexo 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] purificado anteriormente foi dissolvido em 230 mL 

de CH2Cl2, e adicionou-se, lentamente e sob agitação, 50 mL de uma solução de Br2, 
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0,15 mol L
-1

, em CH2Cl2. A solução foi agitada por 20 minutos e rotaevaporada até a 

secagem completa. O resíduo foi dissolvido em 10 mL de metanol e ficou sob refluxo 

por 1hora. Foi adicionado cerca de 10x de excesso de NH4PF6 solubilizado em metanol, 

e o resíduo foi dissolvido em um volume mínimo de água, o qual foi mantido em 

geladeira por 12 horas. O precipitado azul escuro obtido foi isolado por filtração, lavado 

com éter etílico e seco sob vácuo em dessecador com sílica gel, obtendo-se 1,05 g de 

complexo (MM= 1078,73 g/mol;
 
0,97 mmol η= 55 %).  

  

Síntese do precursor 4: Neste procedimento, 1,50 g (1,54 mmol) do complexo 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] purificado anteriormente foi dissolvido em 230 mL de 

CH2Cl2, e adicionou-se, lentamente e sob agitação, 50 mL de uma solução 0,15 mol L
-1

 

de Br2 em CH2Cl2. A solução foi agitada por 20 minutos e rotaevaporada até a secagem 

completa. O resíduo foi dissolvido em 10 mL de metanol e ficou sob refluxo por 30 

minutos. Foi adicionado cerca de 10x de excesso de NH4PF6 solubilizado em metanol, e 

rotaevaporou-se a solução até a secagem completa. O resíduo foi dissolvido em um 

volume mínimo de água e mantido na geladeira por 12 horas. O sólido azul escuro 

obtido foi isolado por filtração, lavado com éter etílico e seco sob vácuo em dessecador 

com sílica gel, obtendo-se 0,90 g de complexo (MM= 1106,86g/mol 0,81 mmol η= 

53%). 

3.2.7 Sínteses dos complexos assimétricos 7 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e 8 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6 (TOMA, H.Eet al.,2002, 2005) 

 

Síntese do complexo 7: Dissolveu-se 0,40 g do complexo [Ru3O(CH3COO)6(4-

acpy)2(H2O)]PF6 em 40 mL de diclorometano, sendo que esta solução foi desaerada 

durante 20 minutos com argônio, em seguida foi borbulhado NO por 24 horas (gerado 

através da reação de ácido nítrico e pastilhas de cobre, conectado a uma solução 

concentrada de NaOH para remover traços de NO2
-
 e um frasco de diclorometano para 

saturar o sistema reacional de solvente). O sistema foi mantido sob um pequeno fluxo 

de argônio durante toda a reação. Ao final da reação a solução do composto foi 

rotaevaporada até secagem. O sólido roxo foi coletado do balão, lavado com éter de 

petróleo e seco sob vácuo em dessecador com sílica gel; obteve-se 0,26 g de complexo 

(MM= 1090,72; 0,24 mmol; η= 65%). Os resultados de análise elementar são: Valores 
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teóricos: C 28,63%, H 2,95%, N 3,86%, Valores experimentais: C 27,80%, H 2,90%, N 

4,18%. 

 

Síntese do complexo 8: Dissolveu-se 0,40 g do complexo [Ru3O(CH3COO)6(4-

tbpy)2(H2O)]PF6 em 40 mL de diclorometano, e a solução foi desaerada durante 20 

minutos com argônio. Neste sistema foi borbulhado NO por 18 horas (gerado através da 

reação de ácido nítrico e pastilhas de cobre, passando por uma solução concentrada de 

NaOH para remover traços de NO2
-
 e um frasco de diclorometano para saturar o sistema 

reacional de solvente). O sistema foi mantido sob pequeno fluxo de argônio durante 

toda a reação. No final da reação a solução do composto foi rotaevaporada até secagem. 

O sólido roxo foi coletado do balão, lavado com éter de petróleo e seco sob vácuo em 

dessecador com sílica gel; obteve-se 0,30 g de complexo (MM= 1118,96; 0,27 mmol; 

η= 75%). O complexo foi purificado utilizando-se como fase estacionária alumina e 

fase móvel 10 % ACN e 90 % DCM. O rendimento obtido foi de 20% e os resultados da 

análise elementar são: Valores teóricos: C 32,20%, H 3,96%, N 3,75%, Valores 

experimentais: C 33,40%, H 3,99%, N 3,96%. 

3.3 Equipamentos e Métodos utilizados  

3.3.1 Análise elementar  

 

 As análises elementares dos complexos 5 e 6 foram realizadas no Instituto de 

Química da USP, campus São Paulo. E para os complexos 7 e 8 as análises foram 

realizadas na Universidade Federal de Alfenas pelo Prof Dr Eduardo Tonon de 

Almeida. 

 

3.3.2 Espectroscopia eletrônica na região do UV – visível 

 

Os espectros eletrônicos foram registrados em espectrofotômetro Agilent 8453, 

com faixa espectral na região de 190 a 1100 nm. Nas análises utilizou-se cubeta de 

quartzo de caminho óptico igual a 1 cm. Calculou-se também o coeficiente de 

absortividade molar dos compostos, onde se preparou várias soluções de concentrações 

conhecidas e com os espectros de absorção obtidos, trataram-se os dados com aplicação 
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da Lei de Lambert-Beer na qual o coeficiente angular da reta obtida corresponde ao 

coeficiente de absortividade molar.  

3.3.3 Espectroscopia na região do infravermelho 

 

Obteve-se os espectros de infravermelho através de amostras dispersas em 

pastilhas KBr, na região de 450 a 4500 cm
-1

, em um espectrofotômetro IR Prestige 21 

Shimadzu com resolução de 2 cm
-1

. O padrão de composto pesado para cada análise foi 

de aproximadamente 3 mg dos complexos para 200 mg de KBr. 

3.3.4 Voltametria Cíclica 

 

 Os ensaios de voltametria foram realizados no potenciostato da Autolab modelo 

PG stat 30 conectado a um computador. Utilizou-se uma cela eletroquímica organizada 

com três eletrodos, sendo o eletrodo de trabalho (platina), eletrodo auxiliar (fio de 

platina) e o eletrodo de referência (Ag/AgCl). O eletrólito suporte utilizado foi o 

hexafluorofosfato de tetrabutilamônio (TBAPF6), solução 0,1 mol L
-1 

em acetonitrila 

seca. A solução dos complexos analisados foi preparada com uma concentração da 

ordem de 10
-3 

mol L
-1

. Como padrão interno, após as medidas, utilizou-se ferroceno. 

Desta forma comparou-se as ondas redox do complexo em estudo com o potencial do 

par ferrocino/ferroceno, que apresenta uma onda em 0,4 V (vs EPH), assim foi possível 

eliminar os erros da medida devido ao potencial de junção líquida (SKOOG et al.,2006). 

 

3.3.5 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear - RMN 

 

 Os espectros de 
1
H-RMN e COSY foram registrados em um equipamento 

Bruker Avance DRX-500 500 MHz. As análises de RMN foram realizadas no 

Departamento de Química da FFCLRP-USP. Prepararam-se soluções de concentração 

final 10
-2

 mol L
-1 

dos complexos em acetonitrila deuterada. 

3.3.6 Espectroscopia de ressonância paramagnética - EPR 

 

 As análises de EPR foram realizadas no Instituto de Química -USP- SP, pela 

Profa. Dra. Ana Maria da Costa Ferreira. Utilizou-se o instrumento Bruker EMX, 

operando na banda X (frequência, 9.48 GHz; potência 20 mW; modulação de 
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frequência, 100 kHz) e os espectros foram registrados na temperatura de 77 K (sob 

nitrogênio líquido). As condições usuais de registro dos espectros foram: 5G amplitude; 

ganho 2,00 x10
3
 / 7,10 x10

3
; time constant 20,48 ms.  

3.3.7 Fotólises na luz laser  

 Em todos os experimentos manteve-se condição de escuro e somente com a luz 

vermelha utilizada como fonte de iluminação no ambiente. 

Os ensaios de fotólises dos complexos [Ru3O(CH3COO)6(L)2(CO)] e 

[Ru3O(CH3COO)6(L)2(NO)], foram realizados em acetonitrila e também em solução 

aquosa de tampão fosfato, pH = 7,4. Para todos os experimentos, preparou-se uma 

solução estoque do complexo em acetonitrila (10
-5 

mol L
-1

) e uma alíquota de 30 μL 

dessa solução estoque foi adicionada a 2970 μL das soluções presentes em uma cubeta 

de quartzo de caminho óptico de 1 cm.
 
As soluções foram agitadas continuamente 

durante os experimentos com intervalos de irradiação na luz contínua e também com 

irradiação a laser em dois comprimentos de onda 660 nm e 377 nm com potências de 40 

mW e 9,5 mW respectivamente, as quais foram medidas no equipamento Power meter. 

Os espectros foram registrados a cada 5 minutos. Utilizou-se laser da marca Colibri 

Quantum Tech e uma lâmpada de Hg comum para a irradiação das amostras. 

3.3.8 Procedimentos para a actinometria com ferroxalato de potássio  

 

 O actinometro de ferroxalato de potássio quando irradiado na faixa de 250-500 

nm, sofre as seguintes reações (Reação 1 e 2) (SCAIANO, J.C.,1989; IUPAC., 1996): 

[Fe
III

(C2O4)3]
3-

[(C2O4)2Fe
II

OCO COO]
3-hv

Fe
2+

 + 2CO2 + 2C2O4
2-

Fe
2+

(aq)+ 3phen(aq) [Fe(phen)3]
2+

 (aq)

(1)

(2)
 

 

  Nestas reações os íons Fe
2+

 podem ser determinados espectrofotometricamente 

utilizando-se um reagente seletivo, a 1,10-fenantrolina (phen), a qual em meio ácido 

forma um complexo de cor avermelhada com o Fe
2+

 (Equação 2), cuja formação pode 

ser acompanhada por espectros na região do UV-vis, pois o complexo [Fe(phen)3]
2+

 tem 

absortividade molar (ε) alta (1,11x10
4
 L mol

-1
cm

-1
 em 510 nm). Por este motivo, este 

actinômetro foi utilizado para medir a intensidade da luz no comprimento de onda de 

377 nm. Desta forma, foram preparadas as seguintes soluções (RABECK, F.J.,1982). 
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Solução 1: Ferroxalato de potássio K3[Fe(C2O4)3.3H2O 6x10
-3

 mol L
-1

; preparada por 

meio da mistura de uma solução de FeCl3.6H2O 1,5 mol L
-1

 com uma solução de 

K2C2O4 1,5 mol L
-1

, na proporção de 1:3, respectivamente. O complexo apresenta uma 

tonalidade verde esmeralda e sua precipitação foi imediata. Este foi recolhido em funil 

de Buchner e lavado com água quente (60ºC) três vezes. Foi mantido em dessecador à 

vácuo para secar e sempre no abrigo de qualquer irradiação. 

 

Solução 2: Preparada pela mistura de 600 mL de solução de acetato de sódio 1 mol L
-1

 e 

360 mL de H2SO4 1 mol L
-1

, e diluída para 1 L. 

 

Solução 3: 1,10-fenantrolina 0,1% (m/v): dissolveu-se 0,1 g de 1,10-fenantrolina em 

100 mL de água destilada a quente (~70°C). 

 

 Para medir a absorbância do complexo, transferiu-se 3 mL da solução 1 para 

uma cubeta de quartzo de caminho ótico de 1 cm e, 2 mL para um balão volumétrico de 

10 mL (solução controle). A solução da cubeta foi mantida em agitação e irradiada no 

comprimento de onda de 377 nm, durante o tempo de fotólise de 5 minutos. Transferiu-

se 2 mL desta solução irradiada para um balão volumétrico de 10 mL. Na solução 

irradiada e no controle adicionou-se 2,5 mL da solução 2 e 1 mL da solução 3. Os 

balões foram completados com água deionizada até o volume de 10 mL. Com este 

mesmo procedimento foram preparadas as soluções em 3 balões de 10 mL, para que as 

medidas fossem realizadas em triplicatas. As soluções foram agitadas, reservadas em 

escuro por uma hora e em seguida mediu-se a absorbância das soluções dos balões. O 

número de íons de Fe
2+

 foi encontrado de acordo com a Equação1 (CHEMICAL 

ACTINOMETRY, 1989; GASPARI, A.P.S.,2013; WATANABE, F.W.,2007). 

 

                             Eq 1 

 

nFe= número de íons de Fe
2+

 formandos na solução do actinometro 

A510= absorbância em 510 nm da solução irradiada 

V1= volume da solução A irradiada ( 0,003 L) 

V2= volume da alíquota da análise ( 0,002 L) 

V3= volume final no qual a alíquota V2 foi diluída ( 0,010 L) 

l= caminho ótico  
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ε= valor do coeficiente de absortividade molar do complexo de Fe
2+

 com 1.10 

fenantrolina em 510 nm ( 1,11x10
4
 L mol

-1
 cm

-1
). 

 

                                      Eq 2 

 

nFe= número de íons de Fe
2+

 formandos na solução do actinometro 

ϕFe = rendimento quântico de formação de Fe
2+ 

t= tempo de irradiação 

A= absorbância da solução controle no comprimento de onda da excitação  

 

3.3.9 Cálculo do rendimento quântico para liberação fotoinduzida de CO e NO 

  
 Os rendimentos quânticos para a liberação de CO e NO foram calculados por 

meio da mudança espectral observada para os complexos durante o tempo de fotólise, 

em geral 50 minutos. Utilizou-se para os cálculos a Equação 3 (CHEMICAL 

ACTINOMETRY, 1989; GASPARI, A.P.S.,2013; WATANABE, F.W.,2007). 

 

                                Eq 3 

 

nL= quantidade de matéria de CO/NO liberados pela reação fotoquímica determinado 

através da alteração da banda de absorção do complexo em 377 nm 

I= intensidade da luz incidente  

t= tempo de fotólise 

1-10
-A

= quantidade de luz absorvida pela amostra, onde A é o valor de absorbância da 

amostra no comprimento de onda da irradiação 

3.4.0 Liberação de NO detectada no NOA (Nitric Oxide Analyzer) 

  

 O número de mols de NO liberados pelos complexos 7 e 8, 

([Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6), foram 

também detectados utilizando o equipamento do Prof Dr José Carlos Toledo Júnior da 

FFCLRP-USP, com o auxílio do aluno de doutorado Fernando Cruvinel Damasceno. O 
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equipamento é da marca Sievers modelo 280i e detecta o NO(g) por meio de um sensor, 

o qual quantifica pequenas concentrações do gás, na faixa de até 10
-12

 mol L
-1

. 

 Para o experimento foram preparadas soluções dos complexos 7 e 8 em 

acetonitrila (10
-5

 mol L
-1

) e dois procedimentos foram realizados. Avaliou-se a liberação 

de NO mediante a presença de solução de ácido ascórbico (10
-5

 mol L
-1

) e adição de 

alíquotas das soluções dos complexos 20 μL e 40 μL. No segundo procedimento 

investigou-se a liberação de NO na presença de irradiação da luz UV durante 5 

segundos, para os dois complexos.    

 O composto utilizado para construir a curva de calibração foi o nitrito de sódio 

(NaNO2, solução aquosa 10
-6

 mol L
-1

), na presença de uma solução de iodeto de 

potássio e ácido acético. A reação que ocorre libera NO (g) para ser detectado, Reação 

3: 

 

2 HNO2 + 2I
-
 + 2H

+
 ⇔ 2NO(g) + I2 + 2H2O(aq)                                                 Reação 3 

 

 A determinação do número de mols de NO foi calculada com a análise da curva 

analitica, a qual foi construída pela determinação da área de cada pico fornecido pelo 

equipamento NOA. Com os valores de a e b obtidos da reta, calculou-se o número de 

mols de NO liberado Para o calculo utilizou-se a Equação 4. 

 

                             Equação 4 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Discussões sobre as sínteses, purificações e resultados de análise elementar 

 

4.1.1 Síntese do precursor 1 [Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)3]CH3COO cluster mãe  

 

A primeira síntese realizada foi a do complexo precursor 1 denominado cluster-

mãe, sendo que a reação de 4 horas foi monitorada por espectros eletrônicos registrados 

a cada hora.  

 A reação de formação do precursor 1 é um exemplo de auto-organização, onde 

ao se reagir o RuCl3.3H2O com o ácido acético glacial em metanol, os íons metálicos de 

rutênio se organizam espontaneamente em um arranjo trigonal, que permanecem ligados 

em ponte pelo átomo central de oxigênio e pelos grupos acetatos (TOMA, H.E et 

al.,2001). É importante destacar que este mesmo arranjo pode ocorrer para sistemas com 

outros tipos de metais, uma vez que se reage o sal do metal com um carboxilato na 

presença do ácido correspondente (ABE, M et al.,1999). Desta forma, no final da 

reação, foi possível observar que houve a formação do cluster-mãe devido o 

aparecimento de uma coloração verde petróleo, já bem definida na literatura e também 

devido às bandas características no espectro eletrônico (SPENCER, A et al.,1972; 

BAUMANN, J.A et al.,1978). O auto rendimento observado (η=110%), superior a 

100% é devido à contaminação do cluster mãe com acetato de sódio 

(NaCH3COO.3H2O), que durante a síntese foi adicionado em excesso e mesmo após o 

período de decantação este resíduo não foi totalmente eliminado, sendo que apenas nas 

etapas posteriores ocorreu a eliminação deste contaminante. 

4.1.2 Sínteses dos complexos 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] e 6 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] por meio da rota sintética 1 

 
 A síntese do complexo 5 foi realizada primeiramente por meio da rota sintética 

1, já descrita na literatura, porém o complexo não foi obtido. As análises dos espectros 

eletrônicos indicaram que ocorreram falhas nos experimentos durante a Etapa 3, descrita 

anetriormente no item 3.2.2 (BAUMANN, J.A et al.,1978; NIKOLAOU, S 2002; 

CACITA, N et al.,2015).  
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 Nas Etapas 1 e 2, por meio dos espectros eletrônicos, observa-se que houve a 

formação dos complexos esperados (simétrico e reduzido), que apresentaram bandas 

características, Figura 16. 

  

Figura 16: Espectros eletrônicos qualitativos, dos complexos simétrico e reduzido 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)3]PF6 e [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)3]
0
, respectivamente, 

em metanol. 
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 Analisando a Figura 16, observa-se que o complexo simétrico 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)3]PF6  possui uma banda em 672 nm que corresponde à 

transição IC (transição de transferência de carga intra cluster) e um ombro na região de 

370 nm que corresponde à transição TCCL (transição de transferência de carga cluster 

ligante). As bandas formadas nestas regiões são características de complexos simétricos 

no estado de oxidação +1, onde os íons rutênios apresentam os seguintes estados de 

oxidação: Ru(III)Ru(III)Ru(III). Na Etapa 2 foi possível observar a redução do 

complexo após adição de hidrazina 95%, que ocorreu acompanhada de mudança na 

coloração do meio reacional, que passou de azul para verde. Durante este processo de 

redução do complexo, observa-se também no espectro eletrônico a intensificação da 

banda na região de 439 nm, isto ocorre em virtude do deslocamento das bandas TCCL 

para o vermelho, devido à desestabilização dos níveis na unidade [Ru3O]
+
 que ocorre 

durante a redução, ou seja, ganho de elétrons na unidade [Ru3O] (ABE, M et al.,1996). 

 Na Etapa 3, mesmo após muitas tentativas e até mudanças no tempo da reação, 

não foi obtido o complexo esperado, [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)], pode-se 

observar na Figura 17, que mesmo após o tempo total de reação (4 horas) a banda em 

600 nm (banda característica de composto com CO), não foi formada. Após 16 horas de 
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borbulhamento há uma absorção residual na região de 700 nm, revelando que o 

precursor ainda está presente no meio reacional (CACITA, N et al.,2015). 

 

Figura 17: Espectros eletrônicos qualitativos de acompanhamento da reação para 

a formação do [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] em metanol. 
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 Estudos preliminares sobre esta rota sintética, evidenciaram que a reação não 

ocorre completamente na Etapa 3 devido às características peculiares de cada um dos 

ligantes, 4-acetilpiridina e CO, ambos com forte características π -receptoras, que 

competem pela densidade eletrônica do centro [Ru3O]. Conforme reportado na 

literatura, com a redução do complexo na Etapa 2, ocorre um aumento da densidade 

eletrônica no centro metálico e o estado de oxidação de cada íon rutênio passa a ser 

Ru(II)Ru(III)Ru(III) gerando um aumento na afinidade eletrônica pelo ligante CO, o 

qual é π -receptor e estabiliza o centro metálico [Ru3O]
0
 por retrodoação. Sendo assim, 

inferimos que iria ocorrer a substituição de um ligante 4-acetilpiridina por um CO na 

esfera de coordenação do complexo (ABE, M et al.,1996). 

 
 
Contudo, o ligante 4-acetilpiridina também tem caráter fortemente π –receptor, e 

isto parece comprometer a substituição do ligante CO no centro metálico, sinalizando 

uma grande estabilidade do complexo simétrico reduzido, [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)3]
0
 

(CUNHA, J.C.,1989; CACITA, N et al.,2015; GLOVER, S.D et al.,2010).
 

A 

estabilidade do composto [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)3]
0
 pode ser devido a característica 

do ligante 4-acetilpiridina, π -receptor, que diminui a densidade eletrônica do centro 

[Ru3O]
0
 fortalecendo a ligação Ru – L (L= ligante piridínico), (NIKOLAOU, S.,2002). 
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 No caso do complexo 6, [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)], inicialmente também 

realizou-se a síntese por meio da rota sintética 1, descrita anteriormente no item 3.2.3. 

Nesta rota sintética observou-se nos espectros eletrônicos que houve a formação do 

complexo, Figura 18. 

  

Figura 18: Espectros eletrônicos qualitativos de acompanhamento das três etapas 

da síntese 3 para a formação do [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)], em metanol. 
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 A primeira etapa para a formação do complexo simétrico ocorre facilmente, uma 

vez que inicialmente parte-se do cluster-mãe, no qual os ligantes aquo, lábeis, são 

rapidamente substituídos pelos ligantes 4-terc-butilpiridina, que são ligantes com 

características ζ-doadores e estabilizam o centro metálico em estados de oxidação altos 

(CACITA, N et al.,2015; NIKOLAOU, S.,2012). Como o complexo simétrico não é 

inédito, este não foi isolado nesta etapa (NIKOLAOU, S.,2012). Na Etapa 2 foi 

realizada a redução do composto para promover o aumento da afinidade do complexo 

pelo ligante CO, uma vez que com a redução ocorre um aumento da densidade 

eletrônica do centro metálico e um ligante 4-terc-butilpiridina é substituído. Na etapa de 

redução foi observado o aparecimento da banda em 900 nm, características das espécies 

reduzidas com carga formal igual a zero. 

 Em seguida na Etapa 3 após o borbulhamento contínuo de CO, que foi realizado 

por 8 horas e não 5 como é descrito na literatura, foi observado o deslocamento 

hipsocrômico da banda de 900 nm para 600 nm indicando a coordenação do ligante CO 

(NIKOLAOU, S.,2002). Todavia, observando o espectro eletrônico obtido no final da 

Etapa 3, notou-se que o composto obtido estava muito impuro, pois no espectro a banda 
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em 600 nm não apresentava-se bem definida e os componentes da banda indicavam a 

presença ainda do complexo reduzido, pois a banda em 900 nm estava presente no 

espectro eletrônico, Figura 19. 

 

Figura 19: Espectros eletrônicos qualitativos do complexo 6 obtido no final da 

reação para a formação do [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)], (10
-6

 mol L
-1

) em 

metanol. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 É importante destacar que durante a Etapa 2 desta síntese, foi possível notar o 

forte caráter ζ–doador do ligante 4-terc-butilpiridina, pois após redução do composto 

durante um curto período de tempo o complexo oxidava novamente. Este ligante 

apresenta pka=6,14 e na presença do complexo na forma reduzida, este tende a 

estabilizar o centro metálico com doação de densidade eletrônica, ou seja, o complexo 

fica oxidado (CUNHA, J.C.,1989). Portanto, após a redução do complexo, deve-se 

seguir para a Etapa 3 rapidamente . 

 Por outro lado, este mesmo comportamento não foi observado na síntese do 

complexo 5, com o ligante 4-acetilpiridina, uma vez que o complexo reduzido mesmo 

na presença do ligante manteve-se sempre estável na forma reduzida. Isto é plausível 

uma vez que o pka do ligante é de 3,02, o seu caráter é predominantemente π-receptor. 

 Como o composto não estava puro, foi necessário realizar cromatografia para 

purificá-lo. Para isso, realizou-se testes em placas de camada delgada com alumina 

neutra como fase estacionária, com a finalidade de determinar a fase móvel a ser 

utilizada, cuja escolha ocorreu conforme as proporções apresentadas na Tabela 1. A 

melhor fase móvel foi a B. O mesmo comportamento observado na cromatografia em 

camada delgada foi reprodutível após empacotar a coluna, Figura 20. 
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As frações obtidas, Figura 20, foram analisadas com espectros eletrônicos e o 

complexo 6 corresponde a ultima fração azul (fração 4). Com a análise dos espectros na 

Figura 21, observa-se que as fração 1 corresponde ao excesso de ligante, a fração 2 ao 

complexo oxidado (banda em 700 nm), e a fração 3, correspondente ao composto de 

interesse, a qual foi rotaevaporada até secagem total e obteve-se um rendimento muito 

baixo do complexo puro de η= 3%. Desta forma, nas tentativas posteriores de repetir a 

síntese, notou-se que o experimento não foi reprodutível.   

 

Tabela 1: Proporções de fases móveis para testes nas placas cromatográficas. 

Diclorometano Acetonitrila Metanol Placa 

100% 0% - A 

70% 30% - B 

40% 60% - C 

10% 90% - D 

0% 100% 0% E 

- 70% 30% F 

- 40% 60% G 

- 10% 90% H 

- 0% 100% I 

    

 

Figura 20: Purificação do complexo 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] utilizando 

como fase estacionária alumina neutra. 
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Figura 21: Espectros eletrônicos qualitativos das frações da cromatografia do 

complexo 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)]em diclorometano. 
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4.1.3 Sínteses dos complexos 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] e 6 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] por meio da rota sintética 2 

 

 Na tentativa de obtenção do complexo 5 por meio da rota sintética 2 (item 3.2.5), 

realizou-se duas etapas. Na Etapa 1 obteve-se o complexo 

[Ru3O(CH3COO)6(CO)(CH3OH)2] (item 3.2.4), o qual é um sólido roxo-púrpura com 

bandas características no espectro eletrônico, sendo que o esquema de reação esta 

apresentado na Figura 22. 

 

Figura 22: Esquema da reação de formação do precursor 2, 

[Ru3O(CH3COO)6(CO)(CH3OH)2]. 
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  Na Etapa 2, o complexo 5, [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)], obtido 

apresentou-se como um sólido verde escuro, com bandas características no espectro 

eletrônico que será apresentado no próximo item de discussão dos espectros eletrônicos. 

 O complexo 5 foi purificado para assegurar melhor qualidade nas análises 

posteriores. Realizaram-se testes preliminares em cromatografia de camada delgada, 

com alumina neutra como fase estacionária e as fases móveis foram avaliadas com base 

nas proporções da Tabela 1. (CACITA, N et al.,2015). 

 A análise dos resultados obtidos nas placas cromatográficas mostrou que a 

melhor fase móvel para separar o complexo, [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)], de suas 

impurezas (excesso de ligante, contaminação com diferentes produtos), foi a B, Figura 

23. 

Figura 23: Purificação do complexo 5, [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)], em 

alumina neutra. 

  

  
  

 Após a definição da fase móvel, empacotou-se uma coluna com alumina neutra 

em diclorometano e o composto isolado para purificação, foi solubilizado em uma 

quantidade mínima de diclorometano e adicionado na coluna. O mesmo comportamento 

observado nas placas de alumina foi também reprodutível na coluna. Para cada uma 

dessas frações da cromatografia foram registrados os seguintes espectros, Figura 24. 
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Figura 24: Espectros eletrônicos qualitativo das frações obtidas na cromatografia 

em 70% DCM e 30% ACN para o complexo 5. 
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 Com a análise dos espectros da Figura 24, verificou-se que a primeira e segunda 

frações correspondem ao complexo 5 puro. Por meio dos resultados obtidos de análise 

elementar, constatou-se que os valores experimentais não apresentam desvios 

significativos importantes em relação aos valores teóricos, isto evidencia que o 

complexo 5 foi obtido. 

 O complexo 6, [Ru3O(CH3COO)6)(4-tbpy)2(CO)], também foi sintetizado por 

meio da rota sintética 2. Uma das justificativas plausíveis para o sucesso na obtenção do 

composto utilizando esta rota sintética é que o complexo de partida, precursor 2 

[Ru3O(CH3COO)6(CO)(CH3OH)2], apresenta o ligante CO, que é um grupo protetor, e 

também ligantes lábeis como o metanol, o qual é substituído rapidamente pelas 

moléculas do ligante livre , 4-terc-butilpiridina, uma vez que estes podem estabilizar o 

centro metálico do complexo. Além disso, a presença do ligante CO (π-receptor) tem 

efeito complementar ao efeito ζ-doador do ligante, (4-terc-butilpiridina), que 

aparentemente permite o isolar a espécie reduzida. 

 Contudo, muitos problemas foram encontrados durante as etapas de purificações 

do complexo 6, uma vez que os testes nas placas de camada delgada não foram 

reprodutíveis quando realizados na coluna. Diversas fases móveis foram testadas e o 

complexo obtido após as purificações sempre se apresentava impuro. As etapas de 

purificações estão ilustradas na Figura 25. 
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Figura 25: Purificação do complexo 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] utilizando 

como fase estacionária alumina neutra e sílica gel. 

 

 

 

 Na Figura 25, a coluna denominada A corresponde a primeira etapa de 

purificação, a qual foi realizada com alumina neutra e ocorreu a separação de duas 

frações. A primeira fração azul corresponde ao complexo de interesse e a segunda 

fração verde corresponde ao complexo simétrico com todos ligantes 4-terc-butilpiridina. 

A primeira fração foi purificada novamente, coluna B, com alumina neutra e não foi 

observada nenhuma separação. Contudo, na análise de 
1
H-RMN notou-se a 

contaminação do complexo 6 com ligante livre, devido os deslocamentos característicos 

dessas moléculas. 

 Desta forma, após investigação com base na literatura, optou-se para realizar a 

purificação alternando-se a fase estacionária. Na coluna C, Figura 25, apresenta-se a 

purificação utilizando-se sílica gel. Foi observada à separação de duas frações, sendo 

que a fração 1 corresponde ao complexo de interesse, o qual apresenta alto grau de 

pureza que é refletido nos resultados de sua caracterização.  

Com os resultados da análise elementar foi possível observar que os valores 

teóricos calculados para os elementos C, H e N encontram-se próximos dos valores 

experimentais, o que pode confirmar que realmente a purificação do complexo 6 foi 

eficiente. 

O esquema de reação para a formação dos complexos 5 e 6, pode ser observado 

na Figura 26. 
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Figura 26: Esquema da reação de formação do complexo  

[Ru3O(CH3COO)6(L)2(CO)], onde L=4-acetilpiridina (complexo 5) e  

L= 4-terc-butilpiridina. 
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4.1.4 Sínteses dos complexos 7 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]
+
 e 8 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]
+
  

 

 Nas sínteses dos complexos 7 e 8 , o fator principal para garantir bons resultados 

é a purificação dos complexos 5 e 6, os quais são utilizados como precursores para as 

sínteses destes complexos. Na primeira etapa sintetizou-se o complexo oxidado 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]
+
, por meio da oxidação do complexo 5 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]. Nesta etapa ocorre a diminuição da densidade 

eletrônica da unidade [Ru3O]
0
, a qual passa a ter carga formal +1, diminuindo a 

afinidade do centro metálico pelo ligante CO. Durante a reação, o ligante CO é 

substituído pela H2O que está presente no meio reacional. O precursor oxidado 3, não 

foi caracterizado por todas as técnicas, porém a sua formação foi monitorada por 

voltametria cíclica e espectroscopia eletrônica, o qual apresenta bandas características.  

 Finalmente, para a síntese do complexo 7 o precursor oxidado 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]
+
 foi mantido sob borbulhamento de NO em uma 

solução de diclorometano por 24 horas. O sistema reacional pode ser observado na 

Figura 27. 

 Durante esta síntese ocorre a substituição do ligante H2O, o qual é lábil, pelo 

ligante nitrosilo, que estabiliza a unidade [Ru3O]
+
, devido compartilhar os elétrons. O 

complexo não foi purificado e o rendimento obtido foi de 40%. Os resultados da análise 

elementar evidenciam que realmente houve a formação do complexo 7. 
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Figura 27: Sistema reacional: gerador de NO. 

 

 

  

 Para a síntese do complexo 8, realizou-se a oxidação com solução de bromo do 

complexo 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] e obteve-se o complexo oxidado 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(H2O)]
+
. Como o complexo oxidado é um precursor 

utilizado apenas na ultima etapa de síntese, este não foi completamente caracterizado, 

sendo que a formação deste complexo foi acompanhada por monitoramento do espectro 

eletrônico e voltamograma cíclico. 

 Na última etapa de síntese, o mesmo sistema da Figura 27 foi utilizado e 

borbulhou-se NO durante 18 horas. Neste período de reação, registraram-se espectros 

eletrônicos do meio reacional. Como o tempo desta reação foi menor em relação ao 

tempo para formação do complexo 7, para garantir que realmente houve a formação do 

complexo de interesse realizou-se testes em placas cromatográficas e foi observado que 

o complexo 8 não estava puro. Desta forma, empacotou-se uma coluna com alumina 

neutra e eluiu o complexo utilizando fase móvel, 10% acetonitrila e 90% diclorometano. 

A fração de coloração roxa corresponde ao complexo 8 puro. Figura 28. 
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Figura 28: Purificação do complexo 8 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]
+
 utilizando 

como fase estacionária alumina neutra. 

 

 

 

 O esquema da reação para a formação dos complexos com ligantes NO, pode ser 

observado na Figura 29. 

 

Figura 29: Esquema da reação de formação do complexo 

[Ru3O(CH3COO)6(L)2(NO)], onde L=4-acetilpiridina   

([Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]) eL=4-terc-butilpiridina 

([Ru3O(CH3COO)6(tbpy)2(CO)]). 
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Cada complexo sintetizado neste trabalho apresenta uma cor específica. Isso é 

característico de complexos de coordenação, uma vez que os mesmos apresentam 

transições eletrônicas entre os orbitais d, entre o centro metálico e os ligantes. (TOMA, 

H.E et al.,2001).
 
Neste trabalho, as cores dos complexos também são influenciadas 

pelos estados de oxidação e as características dos ligantes coordenados ao centro 

metálico [Ru3O]. 
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4.2 Espectroscopia eletrônica UV-visível  

 

 As sínteses de todos os complexos e precursores foram acompanhadas por 

espectroscopia eletrônica, tendo em vista que complexos deste tipo apresentam bandas 

de absorção características que são modificadas de acordo com a carga formal do 

complexo e os tipos de ligantes que estão coordenados. As análises dos espectros foram 

realizadas comparando os resultados obtidos com trabalhos reportados na literatura 

(BAUMANN, J.A et al.,1978; TOMA, H.E et al.,1988, 2001; ALEXIOU, A.D.P et al., 

2000; CACITA, N et al.,2015). 

4.2.1 Espectro eletrônico do precursor 1 [Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)3]CH3COO 

 

 Os complexos de fórmula geral [Ru3O(CH3COO)6(L)3]
+
, (complexos oxidados), 

com estado de oxidação Ru(III)Ru(III)Ru(III), apresentam espectro eletrônico com duas 

bandas características, uma banda larga com máximo de absorção entre 600 e 700 nm 

referente às transições intracluster (IC) e ombros na região entre 300 e 400 nm, 

atribuídos às transições de transferência de carga cluster-ligante (TCCL) (TOMA, H.E 

et al, 2001).
 
Desta forma, com a análise do espectro do precursor 1, (Figura 30), é 

possível observar a presença de duas bandas características em 688 nm que corresponde 

à transição da unidade [Ru3O]
+
 ou transição IC e a banda na região de 388 nm que 

refere-se à TCCL (BAUMANN, J.A et al.,1978; TOMA, H.E et al., 1988, 2001). 

 

Figura 30: Espectro eletrônico do precursor 1 (10
-5

 mol L
-1

) em metanol. 
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4.2.2 Espectro eletrônico do complexo precursor 2 [Ru3O(CH3COO)6(CO)(CH3OH)2] 

 

No caso dos complexos reduzidos com estado de oxidação Ru(III)Ru(III)Ru(II) 

(carga formal zero), em relação aos complexos oxidados descritos anteriormente, ocorre 

um deslocamento batocrômico das bandas de TCCL e IC, as quais aparecem ao redor de 

500 nm e 900 nm, respectivamente (TOMA, H.E et al.,2001). 

Quando ocorre a coordenação do ligante CO em um complexo reduzido, ocorre 

um deslocamento da banda IC da região de 900 nm para uma região de comprimento de 

onda menor, em torno de 600 nm. Este deslocamento hipsocrômico ocorre devido à 

retrodoação que existe entre o centro [Ru3O] e o ligante CO, ligante π-receptor, que 

possui um par de elétrons livres e orbitais π* vazios, os quais podem comportar pares de 

elétrons oriundos do metal. Este efeito torna a unidade central deficiente de elétrons, 

estabilizando os níveis dπ do metal e assim ocorrendo a formação desta banda com 

maior energia. O espectro eletrônico do precursor 2 pode ser observado na Figura 31, o 

qual apresenta uma banda em 557 nm. 

 

Figura 31: Espectro eletrônico do complexo 

[Ru3O(CH3COO)6(CO)(CH3OH)2], (10
-6

 mol L
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) em metanol. 
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 Para ocorrer a coordenação do CO no cluster mãe, primeiramente este é reduzido 

com amalgáma de zinco, sendo que nesta etapa ocorre uma mudança na carga formal do 

complexo, a qual deixa de ser +1 (cluster mãe) e passa a ser 0 (complexo reduzido - 

[Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)3]
0
). Em complexos reduzidos deste tipo, (sem a 

coordenação do CO) a banda de transição de transferência de carga IC se localiza na 
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região de 900 nm. Após a coordenação do CO no complexo reduzido, a carga formal 

see mantém zero, contudo ocorre um deslocamento hipsocrômico da banda IC da região 

de 900 nm para 557 nm, sendo que este efeito é devido o ligante CO estabilizar os 

níveis de energia do complexo, como discutido anteriormente. 

 

4.2.3 Espectros eletrônicos dos complexos reduzidos 5    

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] e 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] 

 

O espectro eletrônico do complexo 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] é 

mostrado na Figura 32, no qual pode-se observar bandas características dos complexos 

assimétricos, localizadas em 408 nm que se refere à banda TCCL e em 588 nm referente 

à banda da unidade IC. 

 

Figura 32: Espectro eletrônico do complexo 5 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] em (10
-6

 mol L
-1

) em metanol . 

200 400 600 800 1000

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

A
b
s
o
rb

â
n
c
ia

Comprimento de onda /nm

[(Ru
3
O(CH

3
COO)

6
(4-acpy)

2
(CO)]

 

 Na Figura 33 é possível observar as bandas características do complexo 6, 

localizadas em 339 nm TCCL e 586 nm IC. 
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Figura 33: Espectro eletrônico do [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] obtido por 

meio da rota sintética 2, (10
-5

 mol L
-1

) em metanol. 
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Em relação aos máximos das bandas de absorção da TCCL dos complexos 5 e 6, 

podemos observar que há um deslocamento nestes valores. Para o complexo 5 o λmáximo 

= 408 nm e λmáximo = 339 nm para o complexo 6. Um dos efeitos que contribuem para 

este deslocamento são os diferentes substituintes presentes no anel piridínico dos 

ligantes terminais destes complexos. O complexo 5 apresenta como ligantes a 4-acpy, 

que contém no anel piridínico um substituinte C=O, e neste caso ocorre um 

deslocamento da corrente do anel piridinico por efeito indutivo, ou seja, a carbonila 

presente neste anel se comunica com o sistema e extende a conjugação dos elétrons, que 

consequentemente diminui a energia dos orbitais π* e com isto o máximo desta 

transição de transferência carga é  maior do que o valor observado no espectro do 

complexo 6. No caso do ligante 4-acpy, além de remover a densidade eletrônica por 

deslocalização, o anel piridínico torna-se ácido, deficiente em elétrons em comparação 

ao ligante 4-tbpy. 

 

4.2.4 Espectros eletrônicos dos complexos oxidados 7 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e 8 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)] PF6 

 

 Na Figura 34, pode-se observar os espectros eletrônicos do complexo 5, 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)],  antes da oxidação e do complexo oxidado 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]
+
. Observa-se no espectro do complexo oxidado 3, 

que ocorreu um deslocamento batocrômico da banda IC da região de 589 nm do 

complexo 5 para 692 nm no complexo oxidado. Esse deslocamento ocorre devido a 



Camila Fontes Neves da Silva – Dissertação Mestrado  51 
 

perda do CO, que desloca a transição IC para uma região de menor energia, 

consequentemente maior o comprimento de onda. 

 Na Figura 35, podemos observar o espectro eletrônico do complexo 8 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]
+
, o qual apresenta as transições de transferência de 

carga cluster ligante (TCCL) em 354, 456 e 553 nm e transições internas da unidade 

[Ru3O], também chamada de transição intracluster (IC) em 756 nm. O perfil espectral 

observado é característico dos complexos trinucleares de rutênio coordenados ao óxido 

nítrico (TOMA, H.E et al., 2002, 2005, CACITA, N et al.,2015). 

 

Figura 34: Espectros eletrônicos qualitativos dos complexos       

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]
 
e [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]

+
em metanol. 
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Figura 35: Espectro eletrônico do complexo [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]
+    
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 Na Figura 36 encontram-se os espectros eletrônicos do complexo 6 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] reduzido e oxidado [Ru3O(CH3COO)6(4-

tbpy)2(H2O)]
+
. Nos espectros eletrônicos é possível observar que ocorre um 

deslocamento batocrômico da banda IC de 588 nm para 672 nm no complexo oxidado, 

devido à perda do CO.  

  

Figura 36: Espectros eletrônicos qualitativos dos complexos 

 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2CO]
 
e [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2H2O]

+
em metanol. 
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 Na Figura 37 é mostrado o espectro eletrônico do complexo após a coordenação 

do ligante NO, [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]
+
, o qual consiste de bandas em 707 nm 

referente as transições internas da unidade [Ru3O], chamada de transição intracluster 

(IC), e também bandas em 544, 458 e 284 nm, atribuídas às transições de transferência 

de carga cluster- ligante (TCCL) (TOMA, H.E et al., 2002, 2005, CACITA, N et 

al.,2015). 

 



Camila Fontes Neves da Silva – Dissertação Mestrado  53 
 

 

Figura 37: Espectro eletrônico do complexo [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]
+
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4.2.5 Valores dos coeficientes de absortividade molar dos complexos estudados 

  

 Após as etapas de purificações dos complexos, calculou-se o coeficiente de 

absortividade molar de cada banda observada nos espectros eletrônicos para os 

complexos 5, 6, 7 e 8. Os valores de ε encontrados foram comparados com os de 

complexos análogos reportados na literatura, Tabela 2. 

De acordo com os valores da Tabela 2, nota-se que os ε das bandas dos 

complexos 5 e 6, não estão coerentes com o que se reporta na literatura para os 

complexos de CO, porém os complexos com ligantes 4-acpy e 4-tbpy foram os únicos 

purificados por cromatografia. Observa-se também, que os máximos de absorção 

referentes às bandas IC e as TCCL sofrem deslocamentos significativos à medida que o 

ligante é modificado. 

 No caso dos complexos com ligante NO, observa-se que as bandas de TCCL 

encontram-se na região do visível, caracterizando aspectos de complexos reduzidos, 

com carga formal zero. Tal fato reflete o comportamento misto destes complexos, que 

ocorre devido a forte interação eletrônica entre o elétron desemparelhado da unidade 

[Ru3O]
+
 e o elétron desemparelhado do NO

0
, fazendo com que coexista as espécies 

[Ru3O]
+
 e [Ru3O]

0
 destes complexos. 
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Tabela 2: Valores de λmáx / nm e ε / L mol
-1

 cm
-1

 observados para os complexos 

sintetizados. 

 

Complexo λmáx/nm ε / L mol
-1

 cm
-

1
 

[Ru3O(CH3COO)6(3-pic)2(CO)]
(a) 587 – IC 3250 

      327 - TCCL 5640 

 
[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]

 (b) 588 – IC 8621 

      408 - TCCL 4986 

 
[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)]

 (b) 586 – IC 4462 
      339 - TCCL 2322 

   
[Ru3O(CH3COO)6(3-pic)2(NO)]

+(a)
 730 – IC 597 

      542 - TCCL 1395 
      456 - TCCL 1610 
     372 - TCCL 2057 

   
[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]

+ (b)
 756 – IC 750 

      553 - TCCL 1758 
      456 - TCCL 2137 
      354 - TCCL 5493 
   

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]
+ (b)

 707 – IC 1105 
     544 - TCCL 2054 
     458 - TCCL 2007 

(
(a)

 CACITA, N et al.,2015.,
(b)

Dados deste trabalho) 
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4.3 Espectroscopia vibracional na Região do Infravermelho 

 

 Os espectros de infravermelho foram registrados e analisados para os 

precursores 1 e 2 e também para os complexos sintetizados. Esta técnica foi utilizada 

principalmente para verificarmos a presença de alguns estiramentos específicos de 

moléculas presentes nos complexos. As bandas foram atribuídas por comparação dos 

complexos descritos na literatura (ABE, M et al., 1996; ALEXIOU, A.D.P.,1993; 

TOMA, H.E et al., 2001, 2002, 2005; CACITA, N et al.,2015; NIKOLAOU, S.,2002). 

 

4.3.1 Espectros na região do  IV dos precursores 1 

[Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)3]CH3COO e 2 [Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)2(CO)] 

 

 Na Figura 38 apresentam-se os espectros de infravermelho dos precursores 1 e 2. 

 

Figura 38: Espectros na região do IV do precursor 1 

[Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)3]CH3COO (A) e precursor 2 

[Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)2(CO)] (B) obtidos em pastilha de KBr. 
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 As tentativas de atribuições das bandas dos espectros dos precursores 

encontram-se na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Valores de frequência observados na região de 4500-450 cm
-1

 para os 

precursores 1 [Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)3]CH3COO e 2 

[Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)2(CO)]. 

 

Precursor 1 

(cm
-1

) 

Precursor 2 

(cm
-1

) 

Tentativa de 

Atribuição 

625 627 Π (COO)Ac 

687 688 δs (OCO) 

963 950 v(CH) 

1023 1023 δ (CH)Ac 

1345 1348 δs (CH3) Ac 

1424 1420 ⱱs (COO)Ac 

1559 1572 ⱱas (COO)Ac 

- 1951 ⱱ (CO) 

2928 2943 v(CH) 

3445 3452 ⱱ (OH) 

ν-estiramento, δ-deformação do ângulo no plano, 

π-deformação do ângulo fora do plano, δr-rocking. 

 

 Na Figura 38(A) no espectro do precursor 1, observa-se que as bandas de 

maiores intensidades correspondem às frequências de vibração dos carboxilatos dos 

acetatos νS (COO) e νAS (COO) nas regiões de 1424 cm
-1 

e 1559 cm
-1

, respectivamente. 

 No espectro do precursor 2, Figura 38(B), as frequências de vibração dos 

acetatos encontram-se em 1420 cm
-1

 e 1572 cm
-1

. Além disso, é possível observar o 

estiramento do CO em 1951 cm
-1

.  

 No caso destes 2 precursores, as frequências dos acetatos encontram-se com 

valores próximos dos encontrados para os acetatos livres e em ponte, de acordo com a 

literatura (TOMA, H.E et al.,1988; NAKAMOTO, K.,1997).  
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4.3.2 Espectros na região do IV dos complexos 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]e  

6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] 

  

 Após a coordenação dos ligantes piridínicos ao precursor 2 

[Ru3O(CH3COO)6(CH3OH)2(CO)]., observa-se um deslocamento da banda de 

estiramento do CO. Para o complexo 5, o valor do estiramento do CO encontrado foi de 

1944 cm
-1

 e para o complexo 6 o valor foi de 1930 cm
-1

. Este deslocamento, embora 

relativamente pequeno está relacionado com a natureza dos ligantes. Na Figura 39 

encontram-se os espectros de infravermelho dos complexos 5 e 6. 

 

  Figura 39: Espectros na região do IV do complexo 5    

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] (A) e complexo 6  

 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] (B) obtidos em pastilha de KBr. 
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 Na Tabela 4 encontram-se as tentativas de atribuições para estes dois complexos. 
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Tabela 4: Valores de frequência observados na região de 4500-450 cm
-1

 para os 

complexos 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] e 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO). 

 

Complexo 5 

(cm
-1

) 

Complexo 6 

(cm
-1

) 

Tentativa de 

Atribuição 

683 689 δ (OCO) 

1024 1029 δ (CH)Ac 

1271 - ⱱ (CH3) 4-acpy 

1352 - δs (CH3) 4-acpy 

1361 1227 δ (CH)py 

1421 1422 ⱱs (COO)Ac 

1599 1604 v(anel da piridina) 

1694 - ⱱ (C=O) 4-acpy 

1944 1930 ⱱ (CO) 

- 2960 δs (CH3) 4-tbpy 

- 2870 ⱱ (CH3) 4-tbpy 

3455 3437 ⱱ (OH) 

ν-estiramento, δ-deformação do ângulo no plano, π-deformação do ângulo fora do plano, 

δr-rocking. 

 

 No caso do complexo 5, (Figura 39 A), o valor encontrado para o estiramento do 

CO é maior (1944 cm
-1

) em relação ao estiramento do complexo 6 (1930 cm
-1

), Figura 

39 (B). Esse deslocamento ocorre, pois o complexo 5 apresenta ligantes terminais π-

receptores, que deslocam a densidade eletrônica da unidade [Ru3O] e como efeito isto 

causa a diminuição na retrodoação que ocorre na ligação Ru-C e consequentemente o 

fortalecimento da ligação C-O. Portanto, o estiramento do CO aparece deslocado para 

regiões de maiores frequências. 

 O complexo 6, Figura 39 (B), apresenta ligantes terminais ζ-doadores que 

aumentam a densidade eletrônica na unidade [Ru3O] e intensificam a retrodoação Ru-C, 

ou seja, doam elétrons para os orbitais π* do CO e enfraquecem a ligação C-O. Desta 

forma, é necessário menos energia, (menor o número de onda) para promover o 

estiramento da molécula de CO. De acordo com a Equação 6, podemos correlacionar 

essas duas grandezas, energia e número de onda (SHRIVER, D.F.,2003). 

 

                                                                                                              Eq. 6 
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 Na Equação 6, pode-se observar que a energia da radiação (E) é diretamente 

proporcional ao número de onda (ν), ou seja, quanto maior o número de onda, maior a 

energia (E). Desta forma, quanto mais forte for à ligação, maior a energia. Portanto, a 

frequência do estiramento da ligação C-O é maior para o CO livre do que coordenado, 

(CO livre, 2143 cm
-1

),(NAKAMOTO, K.,1997). 

 Outro aspecto importante é a influência do pka dos ligantes terminais no 

estiramento do CO, ou seja, quanto menor o pka do ligante, maior a frequência do 

estiramento observado para o CO e o inverso também é verdadeiro, e isto reflete a 

retrodoação envolvida na interação do ligante π-receptor CO com a unidade [Ru3O]. 

Em relação aos ligantes piridínicos também foi possível atribuir as bandas de 

estiramento, sendo que os valores estão apresentados na Tabela 4. Para o complexo 5, 

foi possível observar o estiramento em 1694 cm
-1

 que corresponde ao estiramento da 

carbonila presente no ligante 4-acetilpiridina. Assim, foi possível observar a presença 

dos ligantes CO e 4-acetilpiridina no complexo [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]. No 

espectro do complexo 6, observou-se um estiramento dos ligantes 4-terc-butilpiridina 

em 2960 cm
-1

. Os grupos metilas (CH3) deste ligante apresentam estiramentos em 2870 

cm
-1

 e 2960 cm
-1

 (CUNHA, J.C.,1989). 

A unidade [Ru3O] apresenta quatro modos vibracionais, dentre esses, três são 

ativos no infravermelho, (δd(Ru3O) 282 cm
-1

, νd(Ru3O) 440 cm
-1

, π(Ru3O) 600 cm
-1

). 

Contudo devido a faixa espectral registrada pelo aparelho (4500 cm
-1

 a 450 cm
-1

), 

apenas foi possível notar a frequência da π(Ru3O). 

4.3.3 Espectros na região do IV dos precursores 3 [Ru3O(CH3COO)6(4-

acpy)2(H2O)]PF6 e 4 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(H2O)]PF6 

 

 Os espectros de infravermelho foram registrados para os complexos precursores 

oxidados [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]
+
 e [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(H2O)]

+ 

(precursor 3 e 4 respectivamente) e também para os complexos 7 e 8 com ligante NO.  

Na Figura 40 podemos observar os espectros dos precursores 3 e 4. 
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Figura 40: Espectros na região do IV do precursor 3  

 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]PF6 (A) e precursor 4 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(H2O)]PF6 (B) obtidos em pastilha de KBr. 
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 Nos espectros dos complexos oxidados, Figura 40, observa-se que não há 

estiramentos característicos do ligante CO, porém novos estiramentos podem ser 

observados, os quais são referentes ao contra-íon PF6, na região de 846 cm
-1

 e 556 cm
-1

 

para os dois complexos, respectivamente. Este ânion PF6
-
 possui simetria Oh e apresenta 

seis modos normais de vibração, dentre esses, apenas dois são ativos no infravermelho, 

ν(PF) e ν(FPF), na região de 550 cm
-1

 e 840 cm
-1

 (NAKAMOTO, F.,1997). 

 Na Figura 40, nota-se também bandas referentes aos carboxilatos ligados em 

ponte e estiramentos dos ligantes 4-acpy e 4 tbpy. 

 Na Tabela 5 apresenta-se os valores das tentativas de atribuições para os 

precursores 3 e 4. 
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Tabela 5: Valores de frequência observados na região de 4500-450 cm
-1

 para os 

precursores 3 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]PF6 e 4 

 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(H2O)]PF6. 

 

Precursor 3 

(cm
-1

) 

Precursor 4 

(cm
-1

) 

Tentativa de 

Atribuição 

556 545 δ (FPF) 

685 685 π (Ru3O) 

846 846 νas(PF6) 

1254 - δs (CH3) 4-acpy 

1422 1422 ⱱs (COO)Ac 

1605 1608 v(anel da piridina) 

1699 - ⱱ (C=O) 4-acpy 

- 2870 ⱱ (CH3) 4-tbpy 

- 2960 δs (CH3) 4-tbpy 

3435 3436 ⱱ (OH) 

ν-estiramento, δ-deformação do ângulo no plano, π-deformação do ângulo fora do plano, 

δr-rocking 

 

4.3.4 Espectros na região do IV dos complexos 7 [Ru3O(CH3COO)6(4-

acpy)2(NO)]PF6 8 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6  

 

 Para os complexos 7 e 8 com ligante nitrosilo, a técnica de espectroscopia na 

região do infravermelho foi principalmente utilizada para verificar a presença do NO 

nos complexos. Esta molécula apresenta estiramento bem característico, o qual foi 

observado em 1878 cm
-1

 e 1861 cm
-1

 para o complexo 7 e 8 respectivamente, Figura 41. 

Os valores de frequência observados encontram-se na mesma região da frequência 

vibracional do NO livre (1876 cm
-1

) e também dos complexos análogos de NO 

reportados na literatura (CACITA, N et al.,2015; TOMA, H.E et al., 2005; 2005). 

 Para estes dois complexos com ligantes nitrosilos, é possível observar que as 

frequências de vibração do NO apresentam valores diferentes, sendo que o 

deslocamento é análogo com o que foi observado nos complexos com ligante CO. No 

complexo 7 que apresenta ligante π-receptor a frequência do NO é maior 1878 cm
-1

 em 

relação do complexo 8, com ligante ζ-doador, 1861 cm
-1

. Este comportamento foi 
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discutido anteriormente no item (4.3.2), sendo que isto ocorre devido a influência dos 

ligantes terminais no efeito da retrodoação. 

 

Figura 41: Espectros na região do IV do complexo 7 

 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 (A) e complexo 8  

 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6 (B) obtidos em pastilha de KBr. 
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 Na Tabela 6 pode-se obsevar as tentativas de atribuições das frequências de 

estiramentos para os complexos 7 e 8. 

 Os valores de estiramento do CO e NO coordenados aos clusters e os valores de 

pKa dos ligantes terminais, não seguem uma correlação quando compara-se os valores 

dos complexos sintetizados neste trabalho com os complexos análogos reportados na 

literatura. Os valores de frequências de estiramento do CO e NO e o pka dos ligantes 

estão apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 6: Valores de frequência observados na região de 4500-450 cm
-1

 para os 

complexos 7 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e 8   

 Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6. 

 

Complexo 7 

(cm
-1

) 

Complexo 8 

(cm
-1

) 

Tentativa de 

Atribuição 

568 548 δ (FPF) 

690 693 π (Ru3O) 

838 830 νas(PF6) 

1255 - δs (CH3) 4-acpy 

1415 1430 ⱱs (COO)Ac 

1589 1591 v(anel da piridina) 

1700 - ⱱ (C=O) 4-acpy 

1875 1860 ⱱ (NO) 

- 2940 ⱱ (CH3) 4-tbpy 

- 2971 δs (CH3) 4-tbpy 

3442 3432 ⱱ (OH) 

ν-estiramento, δ-deformação do ângulo no plano, π-deformação do ângulo fora do plano, 

δr-rocking. 

   

Tabela 7: Valores do ⱱ(CO) e ⱱ (NO) de alguns complexos e os respectivos pKa dos 

ligantes N-heterocíclicos (L). 

 

Ligante ν(CO) / cm
-1

 ν(NO) / cm
-1

 pKa 

4-acpy
(a)

 1944 1878 3,18 

py
(b)

 1930 1865 5,25 

3-pic
(c)

 1933 1883 5,63 

4-pic
(d)

 1939 1874 5,98 

4-tbpy
(a)

 1930 1861 6,14 

(
(a)

Dados deste trabalho; 
(b),(d)

TOMA, H.E et al.,2002, 2005; 
(c)

 CACITA, N et al.,2015) 
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4.4 Ressonância magnética nuclear  

 

 Uma técnica muito interessante para caracterizar os complexos é o 

acompanhamento das sínteses por meio dos espectros de 
1
H-RMN e COSY, uma vez 

que esta classe de compostos apresenta um padrão de deslocamento químico no espectro 

de RMN bem característico. Desta forma, com base na literatura atribuiu-se os sinais 

para cada complexo e os sinais dos ligantes livres foram pesquisados no livro de 

padrões da Sigma Aldrich (TOMA, H.E et al.,2002; NIKOLAOU, S.,2002; CACITA, N 

et al.,2015).  

 

4.4.1 Espectros de RMN dos complexos 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] e   

6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] 

 

 Na literatura, está bem descrito que os sinais dos ligantes coordenados à unidade 

[Ru3O] são dependentes do estado de oxidação dos íons rutênios. Os complexos 

reduzidos com estados de oxidação Ru(III)Ru(III)Ru(II) são diamagnéticos, desta forma 

os sinais dos ligantes coordenados apresentam-se próximos ao dos ligantes livres, sendo 

que esta característica foi observada nos espectros de RMN dos complexos 5 e 6 

(NIKOLAOU, S.,2002; TOMA, H.E et al.,2001). 

 Para os complexos 5 e 6, observa-se desdobramentos nos sinais das metilas dos 

acetatos, sendo que isto ocorre para complexos assimétricos devido a diferença no 

ambiente químico dos grupos CH3, sendo que em cada espectro é possível observar dois 

singletos referentes a cada metila (NIKOLAOU, S.,2002). Nas estruturas dos 

complexos 5 e 6, Figuras 42 e 43, pode-se observar que as metilas denominadas (a) 

encontram-se entre os ligantes piridínicos e o ligante CO, enquanto as metilas (b) 

localizam-se apenas entre os ligantes piridínicos.  

 No caso dos ligantes piridínicos a multiplicidade dos hidrogênios α e β podem 

ser observadas como dois dupletos, pois os hidrogênios vizinhos do anel aromático se 

acoplam e isto é confirmado com os espectros de correlação (COSY), Figuras 44 e 45. 
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Figura 42: Espectro de 
1
H-RMN do complexo 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] 

(10
-2

 mol L
-1

) em solução de acetonitrila deuterada. 

 

 
 

 

Figura 43: Espectro de 
1
H-RMN do complexo 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)]  

(10
-2

 mol L
-1

) em solução de acetonitrila deuterada. 

 

  

 Na Tabela 8 encontram-se os valores observados dos deslocamentos químicos (δ 

ppm) e das integrais obtidas para o complexo 5. Os picos foram devidamente calibrados 
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com os deslocamentos químicos conhecidos da acetonitrila 1,94 e água 2,10, sendo que 

as multiplicidades dos sinais e deslocamentos também se apresentam compatíveis com o 

esperado. 

 

Tabela 8: Valores de deslocamento químico 
1
H-RMN para o complexo 5 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)], obtido em solução de acetonitrila deuterada. 

 

Atribuição Integral δ (ppm) 4-acpy (livre) Acetato (livre) 

CH3(a) 12,71 (12H) 2,0
(s)

 _ 2,1 

CH3(b) 5,67 (6H) 1,80
(s)

 _ 2,1 

Hα (4-acpy) 3,87 (4H) 9,18
(d)

 8,80 _ 

Hβ (4-acpy) 3,31 (4H) 8,46
(d)

 7,73 _ 

Hγ (4-acpy) 6,21 (6H) 2,85
(d)

 2,63 _ 

(Sinais dos prótons = 
(s)

singleto;
 (d) 

dupleto) 

 

 Na Tabela 9 encontram-se os valores obtidos dos deslocamentos químicos (δ 

ppm) e das integrais obtidas para o complexo 6. 

 

Tabela 9: Valores de deslocamento químico 
1
H-RMN para complexo 6 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)], obtidos em solução de acetonitrila deuterada. 

 

Atribuição Integral δ (ppm) 4-tbpy (livre) Acetato (livre) 

CH3(a) 12,33 (12H) 1,96
(s)

 _ 2,1 

CH3(b) 6,25 (6H) 1,74
(s)

 _ 2,1 

Hα (4-tbpy) 4,07 (4H) 9,15
(d)

 9,52 _ 

Hβ (4-tbpy) 4,06 (4H) 8,19
(d)

 7,34 _ 

Hγ (4-tbpy) 18,03 (18H) 1,62
(d)

 1,36 _ 

 (Sinais dos prótons = 
(s)

singleto;
 (d) 

dupleto) 

 

 Nota-se nas Tabelas 8 e 9, que os deslocamentos químicos dos ligantes estão na 

região dos aromáticos, entre δ=8,00 ppm e δ=9,00 ppm, os quais são valores próximos 

dos ligantes livres, pois os complexos são diamagnéticos. Além do mais, os sinais dos 

anéis aromáticos caem nesta região de campo baixo devido o efeito de deslocalização 

dos elétrons gerado pela ressonância do anel benzênico, que desblinda os hidrogênios 

aromáticos.  
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 Os sinais das metilas também aparecem duplicados, ou seja, verifica-se no caso 

dos dois complexos, a presença de dois acetatos magneticamente diferentes, isto ocorre 

devido ao abaixamento da simetria sendo que para complexos simétricos o grupo de 

ponto é D3h (complexo simétrico) e nestes casos temos um tipo C2V (complexo 

assimétrico).  

 Os espectros COSY, Figuras 44 e 45 foram utilizados para verificarmos as 

correlações entre os prótons adjacentes. Nos complexos 5 e 6 a correlação foi observada 

entre os prótons α e β dos ligantes piridínicos.  

 

Figura 44: Espectro COSY do complexo 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]   

(10
-2

 mol L
-1

) em solução de acetonitrila 

deuterada.
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Figura 45: Espectro COSY do complexo 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] 

 (10
-2

 mol L
-1

) em solução de acetonitrila 

deuterada.

 
 

4.4.2 Espectros de RMN do complexo 7 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e 8 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6 

 

 Os complexos 7 e 8 apresentam núcleos com estados de oxidação 

Ru(III)Ru(III)Ru(III), e portanto o complexo apresenta carga formal +1. Desta forma, 

são complexos oxidados com um elétron desemparelhado e apresentam anisotropia 

paramagnética. Nestes casos os sinais dos ligantes coordenados encontram-se 

deslocados em relação ao dos ligantes livres (TOMA, H.E et al.,2002; 2005). 

 Para os complexos nitrosilos em particular, o efeito da anisotropia 

paramagnética é removido parcialmente, devido à forte interação entre o elétron 

desemparelhado da unidade [Ru3O]
+
 e do ligante NO

0
, o que pode ser confirmado pelos 

espectros de RMN dos complexos, Figuras 46 e 47. Desta forma, os complexos 

oxidados com ligantes nitrosilos, apresentam um comportamento próximo de um 

complexo reduzido, que apresentam elétrons emparelhados (TOMA, H.E et al., 

2002,2005). 

 Este efeito pôde ser confirmado pela análise do EPR, (Item 4.5). Para os dois 

complexos 7 e 8, não foram observados sinais no EPR, o que sugere um forte 
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acoplamento entre o elétron π* do NO
0 

e os elétrons dπ dos íons metálicos de Ru 

presentes nos complexos (Ru(III)Ru(III)Ru(III)). 

 

Figura 46: Espectro de 
1
H-RMN do complexo 7, 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 , (10
-2

 mol L
-1

) em solução de acetonitrila 

deuterada.  

 

 

 

Figura 47: Espectro de 
1
H-RMN do complexo 8, 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6, (10
-2

 mol L
-1

) em solução de acetonitrila 

deuterada.  

 

 

 Nas Tabelas 10 e 11 encontram-se os valores obtidos dos deslocamentos 

químicos (δ ppm) e das integrais obtidas para os complexos 7 e 8. 
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Tabela 10: Valores de deslocamento químico 
1
H-RMN para o complexo 7, 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 obtido em solução de acetonitrila deuterada. 

 

Atribuição Integral δ (ppm) 4-acpy (livre) Acetato (livre) 

CH3(a) 12,21 (12H) 4,37
(s)

 _ 2,1 

CH3(b) 6,09 (6H) 3,48
(s)

 _ 2,1 

Hα (4-acpy) 4,07 (4H) 8,64
(d)

 9,52 _ 

Hβ (4-acpy) 4,09 (4H) 4,03
(d)

 7,34 _ 

Hγ (4-acpy) 6,32 (6H) 2,70
(d)

 1,36 _ 

(Sinais dos prótons = 
(s)

singleto;
 (d) 

dupleto) 

 

Tabela 11: Valores de deslocamento químico 
1
H-RMN para o complexo 8 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6 obtido em solução de acetonitrila deuterada. 

 

Atribuição Integral δ (ppm) 4-tbpy (livre) Acetato (livre) 

CH3(a)  12,10 (12H) 3,79
(s)

 _ 2,1 

CH3(b) 6,12 (6H) 3,15
(s)

 _ 2,1 

Hα (4-tbpy) 4,09 (4H) 8,22
(d)

 9,52 _ 

Hβ (4-tbpy) 4,10 (4H) 4,81
(d)

 7,34 _ 

Hγ (4-tbpy) 18,09 (18H) 1,53
(d)

 1,36 _ 

(Sinais dos prótons = 
(s)

singleto;
 (d) 

dupleto) 

 

O comportamento peculiar destes complexos oxidados com ligante NO, pode ser 

compreendido ao comparamos os valores dos deslocamentos químicos com complexos 

oxidados sem NO que estão descritos na literatura. Na Tabela 12 podemos observar 

alguns valores. 

Com os valores da Tabela 12, podemos observar que os deslocamentos químicos 

dos prótons das metilas dos acetatos, no caso dos complexos com ligante NO, 

apresentam valores intermediários em relação aos valores dos δ (ppm) dos complexos 

oxidados e reduzidos. Esse comportamento pode ser justificado devido o sistema do 

cluster com NO apresentar um comportamento próximo ao de complexos reduzidos, 

devido o emparelhamento de elétrons que ocorre entre o NO e a unidade [Ru3O]
+ 

(TOMA, H.E et al.,2002;2005). 
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Tabela 12: Dados obtidos pela análise dos espectros de 
1
H-RMN para alguns 

complexos do tipo [Ru3O(CH3COO)6(L1)2(L2)]
(n)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(
(a) 

Dados deste trabalho; 
(b)

 CACITA, N et al.,2015) 

 

  Nas Figuras 48 e 49 apresentam-se os espectros de correlação dos 

complexos 7 e 8. Os prótons adjacentes correspodem aos denominados como α e β. 

 

Figura 48: Espectro COSY do complexo 7 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 

(10
-2

 mol L
-1

) em solução de acetonitrila deuterada. 

 

 

(L1)(L2)
(n)

 δ (ppm) CH3(a) δ (ppm) CH3(b) 

(a)
(4-acpy)2(NO)

(+)
 4,37 3,15 

a)
(4-tbpy)2(NO)

(+)
 3,79 3,48 

(b)
(3-pic)2(NO)

(+)
 3,93 3,25 

(b)
(3-pic)2(H2O)

(+)
 4,73 4,83 

(b)
(3-pic)2(CO)

(0)
 1,94 1,74 

(b)
(4-acpy)2(CO)

(0)
 2,0 1,80 

(b)
(4-tbpy)2(CO)

(0) 
1,96 1,74 
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Figura 49: Espectro COSY do complexo 8 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6 

(10
-2

 mol L
-1

) em solução de acetonitrila deuterada. 
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4.5 Espectroscopia de ressonância paramagnética  

 

 Esta técnica foi valiosa para confirmar uma das propriedades peculiares destes 

complexos, a qual foi discutida e verificada por meio da técnica de RMN, descrita 

anteriormente no item 4.4. 

4.5.1 Espectros de EPR dos complexos (5) [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e (6) 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6 

 

 Para os dois complexos (5) e (6), não foram observados sinais no EPR, o que 

sugere um forte acoplamento entre o elétron π* do NO
0 

e os elétrons dπ dos íons 

metálicos de Ru presentes nos complexos (Ru(III)Ru(III)Ru(III)). 

 De acordo com os resultados apresentados na Figura 50 pôde-se concluir que os 

complexos (5) e (6) que apresentam como ligante o NO, apresentam características 

diamagnéticas, confirmando que realmente ocorre o emparelhamento de elétrons entre a 

unidade [Ru3O]
+ 

e o elétron do NO
0 

(TOMA, H.E et al., 2002; 2005). 

 

Figura 50:Relação de intensidade de sinal em função do campo magnético de uma 

solução de acetonitila dos complexos 5 (A) e 6 (B) 
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4.6 Voltametria cíclica  

 

 O comportamento eletroquímico dos complexos de fórmula geral, 

[Ru3O(CH3COO)6L3]
n
, é muito interessante, uma vez que a unidade central destes 

complexos, [Ru3O], apresenta quatro ou cinco pares de ondas reversíveis que variam 

entre uma faixa de potencial de –1,5 V até +2,5 V (vs EPH). Essas ondas ocorrem 

devido aos processos monoeletrônicos, Ru
II, II, II 

/ Ru
II, II, III 

/ Ru
II, III, III 

/ Ru
III, III, III

 / Ru
III, 

III, IV 
/ Ru

III, IV, IV
, e são afastadas por cerca de 1 V, tal fato confirma a grande interação 

eletrônica entre os centros metálicos, ou seja, reflete a mistura orbital característica 

destes sistemas (NIKOLAOU, S.,2002; CUNHA, J.A.,1989). 

 Com os resultados obtidos por meio da técnica de voltametria cíclica foi possível 

verificar como as características dos ligantes interferem nos processos redox destes 

complexos, uma vez que os valores de  E1/2  diminuem linearmente com o valor de pKa 

dos ligantes N-heterocíclicos, Figura 51 ( ALEXIOU, A.D.P.,1993; TOMA, H.E et 

al.,1988). 

 

Figura 51:Gráfico de E1/2 dos complexos [Ru3O(ac)6(L)3]
+
 versus pKa de ligantes N-

heterocíclicos (pz=pirazina, mpz=metilpirazina, dmpz=2, 6-dimetilpirazina, 

ampz=aminopirazina, acpy=4-acetilpiridina, adpy=isonicotinamida, 

py=piridina,tbpy=4-terc-butilpiridina, ampy=4-aminopiridina)  

(TOMA, H.E et al.,1988).  
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 Verifica-se na Figura 51 que conforme o pKa de um ligante aumenta, os estados 

de oxidação maiores ([Ru3O]
2+

 e [Ru3O]
3+

) são favorecidos pela interação ζ-doadora do 

ligante, refletida no decréscimo dos valores de E1/2 para os processos de oxidação. Por 

outro lado, em estados de oxidação baixos ([Ru3O]
0
 e [Ru3O]

-1
) o complexo é 

estabilizado por interações com ligantes π-receptores (NIKOLAOU, S.,2002; TOMA, 

H.E et a.,2001). 

 

4.6.1 Comportamento eletroquímico dos complexos 5  

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] e 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] 

 

 Os dois complexos em estudo apresentam como um dos ligantes a molécula de 

CO, a qual tem característica π-receptora e desloca o potencial dos complexos para 

valores maiores, ou seja, favorece a formação de espécies reduzidas Ru(III)Ru 

(III)Ru(II).  

 Contudo, o complexo 5 está coordenado a dois ligantes terminais, (4-acpy), que 

apresentam o pKa menor (3,18) do que os ligantes coordenados no complexo 6,(4-tbpy), 

pka 6,14, desta forma o 4-tbpy é mais básico do que o 4-acpy. Na Tabela 13 pode-se 

observar os valores de E1/2 encontrado para os dois complexos. 

 

Tabela 13: Valores de E1/2 (V) vs Ag/AgCl e tentativa de atribuição dos processos 

redox dos complexos 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] e  

6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)]. 

 

Complexos [Ru3O]
-2/-1

 [Ru3O]
-1/0

 [Ru3O]
0/+1

 [Ru3O]
+1/+2 

 

5 -1,17 -0,68 0,69 1,32 

6 - -0,86 0,66 1,28 

 

 Observa-se na Tabela 13 que os valores de E1/2 para o complexo 5 são maiores 

em relação aos valores do complexo 6. Isso ocorre, pois o ligante 4-acpy do complexo 5 

é π-receptor e estabiliza estados de oxidação mais baixos, deslocando os potenciais para 

valores maiores. 

 No caso do complexo 5 observou uma variação entre os picos de potencial 

anódico (Epa) e catódico (Epc) entre 50 e 90 mV e para o complexo 6 as separações 

variaram entre 70 e 90 mV, caracterizando um processo quase-reversível nos dois casos 

(TOMA, H.E et al.,2002). Outro fator observado foi que para o complexo 5, no qual o 

ligante apresenta característica π-receptora, foi possível encontrar um processo redox 
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onde o complexo encontra-se com a valência Ru3(II,II,III), ou seja, complexo reduzido 

com carga formal -1. 

 Os voltamogramas dos complexos 5 e 6 estão apresentados nas Figuras 52 e 53. 

Todos os complexos apresentaram o mesmo comportamento, tanto nas varreduras 

anódicas e catódicas, quanto em vários ciclos sucessivos.  

 

Figura 52:Voltamogramas cíclicos do complexo 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]  
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Figura 53: Voltamogramas cíclicos do complexo 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] 

(10
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4.6.2 Comportamento eletroquímico dos complexos 7 

 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e 8 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)] PF6 

 

 No caso dos complexos oxidados, [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]
+
 e 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(H2O)]
+
, também observamos a influência dos ligantes 

terminais, sendo que o perfil do voltamograma é diferente para os complexos oxidados 

que apresentam como ligante a H2O (precursores 3 e 4) ou como ligante o NO 

(complexos 7 e 8). 

 Nas Figuras 54 e 55, apresentam-se os voltamogramas dos complexos 

precursores 3 e 4. Podemos observar que as separações entre as ondas, (processos 

redox), são simétricas, o que indica que o ligante neste complexo (água) não exerce 

forte influência sobre a unidade central do cluster [Ru3O]. As voltametrias desses 

complexos exibem três ondas com comportamento quase-reversível, sendo que os 

valores de E1/2 estão apresentados na Tabela 14.  

 

Figura 54: Voltamograma cíclico do complexo 3[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]
+ 

(1,18x10
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Figura 55: Voltamograma cíclico do complexo 4[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(H2O)]
+ 
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 Na Tabela 14 apresentam-se os valores de E1/2 para os dois complexos 

(precursores 3 e 4).  

 

Tabela 14: Valores de E1/2 (V) vs Ag/AgCl e tentativa de atribuição dos processos 

redox dos complexos precursores 3 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(H2O)]
+ 

e 4 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(H2O)]
+
. 

 

Precursores [Ru3O]
-1/0

 [Ru3O]
0/+1

 [Ru3O]
+1/+2 

 

3 -1,11 -0,03 1,10 

4 -1,22 -0,02 1,05 

 

 Para os complexos 7 e 8 que apresentam o ligante NO, a diferença entre os 

valores de E1/2  ou a separação entre as ondas dos potenciais redox não apresentam o 

perfil simétrico que foi observado no caso dos precursores 3 e 4. Nas Figuras 56 e 57 e 

com os valores apresentados na Tabela 15, podemos notar que a maior diferença de 

potencial ocorre entre os processos 0/+1 e +1/+2.  Tal fato indica que o NO interage 

fortemente com o centro metálico [Ru3O] e estabiliza o complexo com carga formal +1, 

desta forma é necessário fornecer um potencial maior para oxidar o complexo e levá-lo 

a apresentar carga formal +2. 



Camila Fontes Neves da Silva – Dissertação Mestrado  79 
 

 

Figura 56: Voltamogramas cíclicos do complexo 7 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]
+ 
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-3

 mol L
-1

, 0,1 mol L
-1

TBAH, Ag/Ag+) em acetonitrila seca, varredura 

anódica. 

 

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-0,00006

-0,00004

-0,00002

0,00000

0,00002

0,00004

0,00006
C

o
rr

e
n

te
 I

/n
A

Potencial E(V) vs Ag/AgCl

 200 mV

 100 mV

 50 mV

 

 

Figura 57: Voltamogramas cíclicos do complexo 8[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]
+ 

(1,18x10
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 Para os complexos 7 e 8 foram observados três processos relacionados aos 

seguintes estados de oxidação dos complexos [Ru3O]
0
, [Ru3O]

+1
, [Ru3O]

+2
 , os quais 

correspondem aos processos apresentados na Tabela 15. Nos voltamogramas, não foi 



Camila Fontes Neves da Silva – Dissertação Mestrado  80 
 

possível observar o processo relacionado ao ligante NO (NO
+
/NO

0
), o qual apresenta 

valores de E1/2 entre -0,6 V e +0,3 V vs Ag/AgCl (TOMA, H.E et al., 2002 ; 2005). 

 

Tabela 15: Valores de E1/2 (V) vs Ag/AgCl e tentativa de atribuição dos processos 

redox dos complexos 7 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]
+ 

e 8  

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]
+
. 

 

Complexos [Ru3O]
-1/0

 [Ru3O]
0/+1

 [Ru3O]
+1/+2 

 

7 -0,70 -0,06 1,34 

8 -0,81 -0,09 1,36 
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4.7 Experimentos fotoquímicos  

 

 As fotólises dos complexos sintetizados foram realizadas para quantificar e 

entender os mecanismos de liberação das moléculas de CO e NO. Para isso irradiou-se 

as soluções dos complexos com lasers disponíveis no laboratório do Prof. Dr. Roberto 

Santana da Silva (FCFRP-USP) nos comprimentos de onda de 377 nm e 660 nm, sendo 

que estes abrangem a região do UV e Vis e contemplam as transições eletrônicas dos 

compostos em estudo. 

4.7.1 Irradiação dos complexos 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]
 

 e 6 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)]
 
 com laser em 377 nm  

 

 Foram registrados os espectros de absorção na região do UV-visível ao longo do 

tempo de irradiação, sendo que estes foram registrados a cada 5 minutos. Estes 

espectros estão apresentados nas Figuras 58 e 59 em solução de acetonitrila e solução 

tampão fosfato pH 7,4 para os complexos 5 e 6 respectivamente.  

 

Figura 58: Espectros eletrônicos do complexo 5 (10
-5

 mol L
-1

) em solução de 

acetonitrila (a) e solução aquosa de tampão fosfato (b) durante a fotólise com 

irradiação em 377 nm, registrados a cada 5 minutos (tempo total 50 minutos). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente aos ensaios da irradiação, para verificar se a mudança espectral 

ocorreu mediante a irradiação com laser, uma mesma alíquota desta solução foi mantida 

em repouso no escuro e sem irradiação. Com isso verificou-se nesta alíquota que não 

houve alteração espectral, logo é possível inferir que a irradiação é o componente 

principal que influencia na alteração espectral dos complexos. 
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Figura 59: Espectros eletrônicos do complexo 6 (10
-5

 mol L
-1

) em solução de 

acetonitrila (a) e solução aquosa de tampão fosfato (b) durante a fotólise com 

irradiação em 377 nm, registrados a cada 5 minutos (tempo total 50 minutos). 
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  Com a análise dos espectros de absorção, (Figuras 58 e 59), é possível observar 

claramente a diminuição da banda na região de 600 nm e o surgimento de uma nova 

banda na região de 900 nm, sendo que este comportamento ocorre de maneiras 

semelhantes para os dois complexos analisados.  

 No caso do complexo 5 esta mudança nas bandas de absorção é acompanhada 

pela formação de um ponto isosbéstico em 706 nm em solução de acetonitrila (Figura 

58a) e 695 nm em solução tampão fosfato (Figura 58b).Para o complexo 6 esses pontos 

ocorrem em  653 nm e 665 nm nos dois solventes respectivamente, Figura 59a e 59b. 

Isto indica claramente a transformação de uma substância em outra e o aparecimento da 

banda em 900 nm indica a formação de um complexo reduzido (fotoproduto) no qual 

não há molécula de CO coordenada. 

 O meio reacional utilizado durante as irradiações tem a presença de moléculas 

de solventes (água e acetonitrila), logo se pode inferir que ocorre uma reação de 

fotossubstituição onde a molécula de CO ao ser liberada é substituída por moléculas de 

solventes. Nas Figuras 58a e 59a ocorre reação de fotossubstituição na presença de 

acetonitrila, logo os complexos 5 e 6 sofrem a reação esquematizada abaixo. 

 

[Ru3O(CH3COO)6(L)2(CO)] + ACN                 [Ru3O(CH3COO)6(L)2(ACN)]   + CO(g)    Reação 2 

                                          fotoproduto 
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 Nas Figuras 58b e 59b a reação ocorre na presença de solução tampão fosfato 

(pH=7,4), neste caso as moléculas de água é que participam da reação de 

fotossubstituição. 

  

[Ru3O(CH3COO)6(L)2(CO)] + H2O                    [Ru3O(CH3COO)6(L)2(H2O)]   + CO(g)  Reação 3 

                                    fotoproduto   

 

 Com a análise dos resultados obtidos é possível concluir que as bandas de 

absorção localizadas na região de 400 nm desempenham um papel muito importante nas 

reações de fotossubstituição, ou seja, ocorre uma contribuição muito grande das bandas 

de transferência de carga cluster ligante (TCCL), tal propriedade também já foi 

observada por Abe e colaboradores em 2004 (ATSUSHI, I et al.,2009).
 

 
Sobre o caráter da liberação do CO é conhecido que a ligação metal-CO pode ser 

desestabilizada por meio da fotoexcitação dos elétrons da ligação π (AKASHI, D et al., 

2004; ATSUSHI, I et al., 2009). No caso da excitação da banda na região de 400 nm, 

Akashi e colaboradores propuseram que nestes casos o que deve ocorrer é uma 

transferência de carga fotolítica da unidade [Ru3O] dos complexos para os orbitais  π* 

do CO, o que leva à redução da retrodoação e consequentemente a liberação do CO do 

centro do rutênio (AKASHI, D et al., 2004 ; ATSUSHI, I et al., 2009).
 

 Uma vez que foi observado que no ultravioleta ocorre a reação de 

fotossubstituição, investigou-se também o comportamento dos complexos na região do 

visível, neste caso os complexos foram irradiados em 660 nm. 

4.7.2 Irradiação dos complexos 5 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]
 

 e 6 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)]
 
 com laser em 660 nm 

 

 A mesma condição experimental descrita anteriormente foi realizada para 

investigar a influência da irradiação em 660 nm para os complexos. Nas Figuras 60 e 61 

pode-se observar o comportamento dos complexos em contato com esta irradiação. 

 Para estes casos, não se observou mudanças espectrais significativas, ou seja, 

nesta região não ocorreu o surgimento de novas bandas, sendo que é possível inferir que 

as transições intra-cluster (IC) dos complexos não influenciam diretamente na liberação 

do CO. 
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Figura 60: Espectros eletrônicos do complexo 5 (10
-5

 mol L
-1

) em solução de 

acetonitrila (a) e solução aquosa de tampão fosfato (b) durante a fotólise com 

irradiação em 660 nm, registrados a cada 5 minutos (tempo total 200 minutos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Espectros eletrônicos do complexo 6 (10
-5

 mol L
-1

) em solução de 

acetonitrila (a) e solução aquosa de tampão fosfato (b) durante a fotólise com 

irradiação em 660 nm, registrados a cada 5 minutos (tempo total 200 minutos). 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 Nestes casos outra explicação plausível seria que a quantidade de CO liberada 

nesta faixa de irradiação pode ser muito pequena, sendo que para avaliar a contribuição 

desta banda nesta reação de fotossubstituição, deveria ser realizado este experimento 

utilizando um sensor de CO, o qual teria a capacidade de detectar concentrações 

pequenas de moléculas de CO liberadas.  

 Esse mesmo resultado foi observado por Akashi e colaboradores em 2004, onde 

concluíram que em comprimentos de onda maiores do que 400 nm, os clusters com 

ligantes carbonil são essencialmente inativos para a fotossubstituição (AKASHI, D et 

al., 2004). Isso mostra que as bandas de absorção dos complexos localizadas na região 
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do ultravioleta (comprimentos de onda menores que 400 nm), desempenham o principal 

papel na fotossubstituição, enquanto que uma banda de absorção na região do visível 

atribuída à transferência de carga intracluster, não é responsável pela fotossubstituição. 

4.7.3 Rendimento quântico de liberação do CO 

 

 Uma vez que foi observada a liberação de CO em 377 nm, para avaliar a 

quantidade de moléculas liberadas nesta reação de fotossubstituição, calculou-se o 

rendimento quântico desta reação para os complexos 5 e 6 nas condições discutidas no 

item 3.3.8 

 Nesta faixa de irradiação foi utilizado como actinômetro o ferroxilato de 

potássio e o tratamento das equações estão apresentados no item 3.3.9. 

 Pode-se observar pelos valores da Tabela 16 que os rendimentos quânticos são 

menores para o complexo que apresenta o ligante π-receptor, sendo que os valores são 

maiores para o complexo 6, no qual o ligante é ζ-doador. Além disso, para os dois 

complexos o rendimento quântico foi maior quando o solvente utilizado foi solução 

tampão fosfato pH=7,4. 

 

Tabela 16: Rendimento quântico das fotólises para os complexos 5 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)]
 
 e 6 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)]

 
  em 

solução de acetonitrila (A) e solução aquosa de tampão fosfato, pH=7,4 (B). 

 

Complexos λirr (nm) solvente ϕ CO 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(CO)] 377 A 0,0012±0,001 

  B 0,0044±0,001 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(CO)] 377 A 0,011±0,01 

  B 0,024±0,01 

 

 Possivelmente o mecanismo desta reação de fotossubstituição envolve alguns 

aspectos, tais como: no estado fundamental, no caso de um complexo trinuclear de 

rutênio, a coordenação de um único CO a um dos três centros de rutênio leva à 

formação de um núcleo de valência mista Ru3(III,III,II). No estado excitado, após a 

absorção de um fóton de luz, ocorre uma transferência de carga fotolítica do núcleo do 

cluster (orbital preenchido do rutênio dπ) para os orbitais vazios π* do CO. Esta 

transferência ocasiona uma redução no efeito da retrodoação π e a consequente perda da 
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molécula de CO do centro de rutênio. Este evento simula, no estado excitado, uma 

reação de oxidação, que leva à formação de um núcleo com valência Ru3(III,III,III). 

Como discutido anteriormente, no item 4.5 da voltametria, estados de oxidação mais 

altos são estabilizados pela natureza ζ-doadora dos ligantes terminais. Desta forma, 

seria esperado um rendimento quântico maior de liberação do CO para o complexo 6, 

pois no estado excitado ocorre uma maior estabilização do transiente formado devido à 

característica ζ-doadora do ligante 4-tbpy. É importante ressaltar que o complexo 

retorna ao estado fundamental com recombinação do elétron envolvido na transição, 

pois o fotoproduto, a julgar por seu espectro eletrônico (banda IC ao redor de 900 nm), 

apresenta-se como uma espécie reduzida. 

  

4.7.4 Irradiação dos complexos 7 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e 8 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6 com laser em 377 nm 

 As fotólises dos complexos que apresentam como ligante o NO foram realizadas 

nas mesmas condições descritas anteriormente para os complexos 5 e 6, porém os 

complexos 7 e 8 apenas são solúveis em solventes orgânicos e com isso os 

experimentos não foram realizados em  solução tampão fosfato (pH = 7,4).  

 No caso dos complexos 7 e 8 também foi avaliada a liberação de NO por meio 

de experimentos realizados no NOA (Oxide Nitric Analyzer), o qual realiza a detecção 

de NO em concentrações muito baixas, da ordem de 10
-12

 mol L
-1

 (pM). 

 Nas Figuras 62 e 63 encontram-se os espectros dos experimentos de fotólises 

dos complexos 7 e 8 respectivamente. 

 Para o complexo 7 é possível observar no espectro (Figura 63) a redução gradual 

da banda na região de 450 nm e o surgimento de novas bandas nas regiões de 350 nm e 

700 nm, sendo que a redução e aparecimento das bandas são marcadas pelas presenças 

de três pontos isosbéticos em 317, 430 e 560 nm. O perfil do espectro após a fotólise é 

típico de complexos oxidados que não apresentam a coordenação do ligante NO.  
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Figura 62: Espectros eletrônicos do complexo 7 (10
-5

 mol L
-1

) em solução de 

acetonitrila durante a fotólise com irradiação em 377 nm, registrados a cada 2 

minutos (tempo total 40 minutos). 
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 O acompanhamento da fotólise para o complexo 8 forneceu os espectros 

apresentados na Figura 63. Observa-se que ocorre a redução da banda na região de 455 

nm e o aparecimento de uma nova banda em 700 nm, marcada pela presença de dois 

pontos isosbésticos em 415 e 560 nm. 

 

Figura 63: Espectros eletrônicos do complexo 8 (10
-5

 mol L
-1

) em solução de 

acetonitrila durante a fotólise com irradiação em 377 nm, registrados a cada 2 

minutos (tempo total 40 minutos). 
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 Para os complexos 7 e 8 os espectros observados após as irradiações são 

característicos de complexos oxidados que não apresentam a coordenação do ligante 

NO, [Ru3O(CH3COO)(L)2(S)]
+
. O meio reacional da fotólise apresenta moléculas do 
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solvente acetonitrila, desta forma, a molécula de NO ao ser liberada pode ser substituída 

por uma molécula de solvente, sendo que para os dois complexos as reações de 

fotossubstituição estão representadas abaixo, onde L correspondem aos ligantes 4-acpy 

e 4-tbpy. 

 

[Ru3O(CH3COO)6(L)2(NO)] + ACN                 [Ru3O(CH3COO)6(L)2(ACN)]   + NO(g)    Reação 4 

                                          fotoproduto 

 

 O resultado da saída do NO ocasionado pela irradiação dos complexos na região 

do ultravioleta já foi observado em nosso grupo de pesquisa (CACITA, N et al.,2015). 

Contudo, esse comportamento ocorre devido os orbitais dos íons metálicos de rutênio e 

do ligante NO interagirem em níveis energia mais altos. Analisando o DOM 

apresentado na Figura 9, (TOMA, H.E et al.,2005;2005), pode-se observar que o 

comprimento de onda de 377 nm excita os complexos principalmente na transição 5 

(MO 92). 

 

4.7.5 Irradiação dos complexos 7 [Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e 8 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6 com laser em 660 nm 

 

 Os complexos 7 e 8 também foram irradiados no comprimento de onda de 660 

nm. Foi possível constatar por meio dos espectros Figuras 64 e 65, que durante o tempo 

de fotólise de 40 minutos ocorre uma pequena mudança espectral 

 No entanto, nas mesmas condições experimentais observamos que no 

comprimento de onda de 377 nm a mudança espectral dos complexos é maior do que 

quando se irradia em 660 nm. Tal fato pode ser justificado, pois a transição envolvida 

nesta região do visível é a transição intra-cluster, a qual não envolve significativamente 

os orbitais que apresentam caráter de NO. Este comportamento também já foi reportado 

em trabalhos anteriores do nosso grupo (CACITA, N et al.,2015) e o caráter das 

transições para este tipo de complexo foi descrito por Toma e colaboradores (TOMA, 

H.E et al.,2002 ; 2005).  

 Desta forma, não foi possível calcular o rendimento quântico de liberação de NO 

no comprimento de onda de 660 nm. 
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Figura 64: Espectros eletrônicos do complexo 7 (10
-5

 mol L
-1

) em solução de 

acetonitrila durante a fotólise com irradiação em 660 nm, registrados a cada 2 

minutos (tempo total 40 minutos). 
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Figura 65: Espectros eletrônicos do complexo 8 (10
-5

 mol L
-1

) em solução de 

acetonitrila durante a fotólise com irradiação em 660 nm, registrados a cada 2 

minutos (tempo total 40 minutos). 
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4.7.6 Rendimento quântico de liberação do NO 

 

 A liberação de NO foi calculada para os complexos 7 e 8 com irradiação em 377 

nm. O actinômetro utilizado foi o ferroxalato de potássio e os cálculos foram realizados 

por meio das equações apresentadas no item 3.3.8. 
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 Na Tabela 17 apresentam-se os valores do rendimento quântico de liberação de 

NO para os complexos 7 e 8. 

  

Tabela 17: Rendimento quântico das fotólises para os complexos 7 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e 8 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6 em 

solução de acetonitrila.  

 

Complexo λirr (nm) Solvente ϕ NO 

Complexo 7 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)] 

377 Acetonitrila 0,23±0,1 

Complexo 8 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)] 

377 

 

Acetonitrila 0,61±0,1 

    

 Com a análise dos rendimentos quânticos da Tabela 17 é possível observar que 

os valores de liberação de NO são maiores para o complexo 8, que apresenta como 

ligantes L-terminais 4-tbpy que apresenta características ζ-doadora. É importante 

destacar que este mesmo comportamento foi observado para os complexos 5 e 6 (com 

ligante CO), porém neste caso a contribuição do ligante 4-tbpy é diferente. 

 Os complexos 7 e 8 no estado fundamental, apresentam uma configuração 

eletrônica de 18 elétrons, sendo que a unidade [Ru3O]
+ 

contribui com 17 elétrons e o 

ligante NO
0
 com 1 elétron do orbital π* (elétron desemparelhado). Isto conforme 

discutido anteriormente confere aos complexos deste tipo uma característica 

diamagnética. No entanto, no estado excitado após a absorção de um fóton de luz, 

ocorre uma transferência de carga da unidade [Ru3O] para ligante NO, diminuindo a 

interação entre estas duas espécies, o que preferencialmente devolve à unidade [Ru3O]
 
o 

caráter paramagnético (17 elétrons), e ao NO
0
 o seu elétron desemparelhado, com isso 

ocorre a perda desta molécula. 

 Uma vez no estado excitado o complexo mantém a carga formal +1 e como visto 

anteriormente, estados de oxidações maiores são estabilizados pela interação sigma 

doadora dos ligantes terminais. Desta forma, no estado excitado a perda do NO gera um 

complexo mais estável quando os ligantes 4-tbpy estabilizam o complexo. Ao retornar 

ao estado fundamental este perfil oxidado se mantém, e o complexo formado apresenta 

coordenação de uma molécula de solvente ao invés do ligante NO. 
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4.7.7 Investigação da liberação de NO utilizando o equipamento (NOA) 

 

 A liberação de NO também foi investigada utilizando o equipamento NOA do 

Prof Dr José Carlos Toledo Júnior (FFCLRP -USP). Neste experimento a detecção de 

NO ocorre por meio do arraste do gás NO sob um fluxo de hélio, o qual é levado até o 

detector sensível a este gás. Esta técnica permite detectar concentrações baixas da 

ordem de pM. O experimento foi realizado de dois modos diferentes (A e B), para os 

complexos 7 e 8: 

A) Realizou-se a detecção de NO na ausência de luz ambiente, utilizando como agente 

redutor solução de ácido ascórbico, (10
-5

 mol L
-1

). Adicionou-se no sistema o volume 

progressivo, 20 μL e 40 μL  da solução do complexo em acetonitrila (10
-5

 mol L
-1

);  

B) Adicionou-se 60 μL da solução do complexo em acetonitrila (10
-5

 mol L
-1

) no 

sistema mediante ausência de luz ambiente, e após instante irradiou-se com lâmpada 

UV o sistema por 5 segundos, marcados em um cronômetro. 

 Nas Figuras 66 e 67 apresentam os gráficos obtidos do NOA na detecção do NO 

para o complexo 7. A área de cada pico foi calculada e por meio de um tratamento 

matemático (item 3.4.0) obteve-se o número de mols de NO liberados. 

 

Figura 66: Gráfico de liberação de NO detectado no NOA para o complexo 7 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6, obtido por meio do experimento com ácido 

ascórbico. 
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Figura 67: Gráfico de liberação de NO detectado no NOA para o complexo 7 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6, obtido por meio do experimento com 

irradiação. 
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 Nas Figuras 68 e 69 apresentam os gráficos obtidos para o complexo 8 nas duas 

condições experimentais A e B. 

 

Figura 68: Gráfico de liberação de NO detectado no NOA para o complexo 8 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6, obtido no experimento com ácido ascórbico. 
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Figura 69: Gráfico de liberação de NO detectado no NOA para o complexo 8 

[Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6, obtido por meio do experimento com 

irradiação. 
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 Na Tabela 18 apresentam-se os resultados obtidos da liberação de NO para o 

experimento A, e na Tabela 19 os valores obtidos por meio do experimento B. 

 

Tabela 18: Valores do número de mols de NO liberado dos complexos 7 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e 8 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6 por 

meio do experimento com ácido ascórbico. 

 

Volumes das soluções dos 

complexos adicionadas 

Complexo 7 

Nº mols liberados [pM] 

Complexo 8 

Nº mols liberados [pM] 

20 μL 1,65  2,48  

40 μL 2,26  4,01  

 

Tabela 19: Valores do número de mols de NO liberado dos complexos 7 

[Ru3O(CH3COO)6(4-acpy)2(NO)]PF6 e 8 [Ru3O(CH3COO)6(4-tbpy)2(NO)]PF6 

obtidos por meio do experimento com irradiação 

 

Tempo da irradiação com 

luz UV (segundos) 

Complexo 7 

Nº mols liberados [pM] 

Complexo 8 

Nº mols liberados [pM] 

0 segundo 1,08  2,82  

5 segundos 4,04  12,4  
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 Com os valores apresentados nas Tabelas 18 e 19, observamos que a liberação 

de NO foi maior para o complexo 8 nas duas condições experimentais A e B. Tal fato, 

reforça o que foi observado durante os experimentos de fotólises para estes complexos, 

sendo que nas mesmas condições experimentais a liberação de NO foi maior para o 

complexo que apresenta os ligantes 4-tbpy. A influência destes ligantes foi discutida 

anteriormente no item 4.7. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os objetivos propostos inicialmente neste trabalho foram executados. Foi 

possível sintetizar, caracterizar e estudar os comportamentos dos complexos com 

ligantes carbonil e nitrosil e também dos precursores. Além disso, foram investigadas as 

características dos ligantes terminais 4-acpy (π-receptor) e 4-tbpy (ζ-doador). 

 As caracterizações realizadas para os complexos inéditos 5,6,7 e 8 forneceram 

subsídios comprobatórios sobre a estrutura inicial proposta para os complexos, sendo 

que os valores obtidos na análise elementar estão de acordo com os valores teóricos da 

porcentagem de massa dos elementos C, N e H presentes nos complexos. 

 Os espectros eletrônicos apresentaram bandas de absorção características dos 

complexos. Além disso, com as análises de infravermelho foi possível observar a 

presença do CO nos complexos 5 e 6 e a presença do NO nos complexos 7 e 8, e 

também a presença dos ligantes 4-acpy e 4-tbpy. 

 A pureza dos complexos pôde ser confirmada por meio dos espectros de 
1
H- 

RMN, no qual foram observados picos bem característicos dos ligantes e dos grupos 

acetatos, sendo que não foi observado contaminação de ligante livre. Além disso, por 

meio desta caracterização foi possível estudar as características diamagnéticas e 

paramagnéticas dos complexos. 

 Nos voltamogramas cíclicos, foi possível avaliar as características dos ligantes 

coordenados ao complexo. Sendo que este efeito foi evidenciado por meio dos valores 

obtidos dos potenciais redox dos complexos (valores de E1/2). 

 Os experimentos de fotólise indicaram que os complexos liberam CO em regiões 

do UV, sendo que a labilização ocorre em pH fisiológico (solução aquosa de tampão 

fosfato, pH=7,4) e também em acetonitrila. No caso dos complexos com ligante NO, foi 

possível verificar a liberação desta molécula na região do UV. Para os dois complexos o 

rendimento quântico de liberação foi maior para os complexos 6 e 8, os quais 

apresentam os ligantes terminais, 4-tbpy. Desta forma, foi possível investigar a 

influência destes ligantes na liberação dessas moléculas. 

 Como trabalhos futuros, uma vez que se verificou a liberação de CO e NO dos 

complexos, pretendem-se realizar ensaios biológicos de citotoxicidade e também avaliar 

mecanismos de morte celular. Os complexos 5 e 6 são promissores pois liberam CO por 

meio de reação fotoinduzida em pH fisiológico. No caso dos complexos 7 e 8, 
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constatou-se por meio dos resultados do NOA, que a liberação de NO ocorre por meio 

de estimulos de agentes redutores. Essa caractetistica é importante, pois no meio celular 

há muitas moléculas que apresentam este comportamento. 

 Nas próximas etapas serão realizados ensaios de vasodilatação dos complexos 7 

e 8 no laboratório da Profa Dra Luziane M Bendhack, para avaliar a liberação de NO 

em aorta de ratos. Experimentos deste tipo já foram realizados com um complexo 

análogo de NO sintetizado em nosso grupo e os resultados foram promissores. 
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