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S U M M A R Y

Ruthenium(II) sulfoxides are compounds of great interest

in oxidative catalysis and in chemotherapy. In order to

contribute for the understanding of the chemistry and

electronic structure of this class of compounds, it has been

studied a series of [RuCl2 (S-dmso)2Lx] complexes, where x = 1

(polymeric compounds) or 2 (monomers) and L = N-heterocyclic

ligands (pyridine, pyrazine and imidazole derivatives).

The complexes were synthesized from [RuC1 2(S-dmso)3

(O-dmso)]. A mixture of geometrical isomers was obtained in

the monomeric products, consisting of two species, exhibiting

cis-Cl,cis-S, trans-N and cis-CI,cis-S,eis-N configurations.

Microanalysis and spectroscopical data provided no information

on the existenee of the isomers. However, they were identified

and characterized based on cyclic voltammetry and

reversed-phase high performance liquid chromatography, by

comparison with the 2,6-dimethylpyrazine derivative, which was

isolated as apure trans-N isomer as well as a mixture of

isomers.

The dmso ligand coordenates to Ru(II) by the sulfur atom
-1

(V(SO}: 1070 - 1100 cm ) in alI the comp lexes.

Three Ru(II)~ L charge transfer bands (TC) are observed

in the 290 to 450 nm region, as expected for a CZv

microssymmetry for both isomers. The band energies of the

cis-N isomers are smaller than those of trans-N, showing that

Ru(II)~ L n-backdonation is stronger when N-heterocyclic

ligands exhibit eis configuration.

The redox potential values (E) are high (0,9 to 1,5 V vs
<;HE.

(EPH) in acetonitrile) due to the contribution of the Ru(II)~

S-dmso n-backdonation to the HOMO stabilization.

Linear correlations between E and pKa(L) can be observed

for both isomers, exhibiting a decrease of the potentials with

the increase in the o-donor capability of L.

The correlation between E and TC band energies is also

good showing that as the Ru(II)~ L n-backdonation decreases,
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of N-heterocyclic ligand and their

of great relevance to the stability,

electrochemical characteristics of the

the E values decrease. TC band energies increase linearly with

the pKa of ligands.

The nature

coordenation are

spectroscopic and

complexes. The trans-interactions are extremeIy important in

this series, influencing the strength of the Ru(II)~ S-dmso

and Ru(II)~ L n-backdonation. The dmso and L Iigands are

n-acceptors. The metal~ ligand n-backdonation is strengthened

when the Iigand is trans to chIoride, which is n-donor, due to

trans-cooperative interactions of the type: n-donor ~ Ru(II) ~

n-acceptor.

The sulfoxide is important for the stabiIization of the n

leveIs of the ruthenium ion. The weak coupling observed for

the Ru and Fe meta(lic) centers in the polynuclear species

formed between the [RuCI 2(S-dmso)2( pyrazine)2] complex and the

[Fe(CN)5]a- ion is indicative of a decrease of the rr-Ievels of

Ru(!!) with respect to those of the Fe(!!) íons.

Another interesting aspect in the series of

[RuCI2(S-dmso)2L2] complexes is the occurrence of dissociative

equiIibria in the solution, due to the existence of three

types of Iigands. It was observed that the trans-N isomer of

2,6-dimethylpyrazine derivative undergoes thermal

substitution, with preferential Iabilization of the

N-heterocyclic ligando ChIoride ion is the most inert Iigand

in this complexo
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R.E S V·H o

do precursor

das sinteses

geométricos

Os sulfóxidos de rutênio(II) a~resentam grande interesse em

catálise oxidativa e em quimica medicinal. Com o intuito de

contribuir para um melhor entendimento do comportamento quimico

e da estrutura eletrónica desta classe de compostos,

realizamos, neste trabalho, um estudo sistemático da série de

complexos do tipo [RuCI 2(S-dmso)2Lx], onde x = 1 (compostos

poliméricos) ou 2 (monómeros) e L = base N-heterociclica

(derivados de piridina, pirazina e imidazol).

Os compostos foram obtidos a partir

[RuCI2 (S-dmso)3(O-dmso)], sendo que nos produtos

dos monómeros, há formação de misturas dos isómeros

eis-CI,eis-S, trans-N e eis-Cl,eis-S,eis-N.

Os dados espectroscó~icos e de microanálise não têm

~ermitido detectar a existência destas misturas. Porém, com o

auxilio conjunto das técnicas de voltametria ciclica e HPLC-fase

reversa foi possivel identificar e analisar os isómeros. A

caracte~ização destes foi efetuada com base na comparação com o

complexo de 2,6-dimetilpirazina, o qual foi isolado na forma

eis-CI,eis-S, trans-N pura, e também como mistura dos dois

isómeros.

Em todos os derivados, o sulfóxido encontra-se coordenado
-1

via átomo de enxofre ao Ru (I I) (v{sm: 1070 a 1100 cm ).

Os isómeros a~resentam três bandas de transferência de

carga (TC) Ru(II) ~ L, na região de 290 a 450 nm, conforme

esperado para microssimetria Czv. As energias destas, no

entanto, são menores para as espécies eis-N, evidenciando uma

maior retrodoação-n Ru(II)~ L para os N-heterociclicos em

configuração eis.

Os valores de potenciais redox (E) s~o altos (0,9 a 1,5 V

vs EPH, em acetonitrila) devido à contribuição da retrodoação-n

Ru(II)~ 5 para a estabilização do HOMO nos complexos, sendo que

os isómeros trans-N são mais facilmente oxidáveis do que os

eis-No Para ambos, existem correlaçê5es lineares entre E e

~K~(L), havendo uma diminuição do ~otencial com o aumento da

1



capacidade o-doadora de L.

As correlaç~es lineares entre E e as energias das bandas

TC (ETC) também são boas, sendo observada uma diminuiç~o no

valor do potencial à medida que diminui a retrodoaç~o-n

Ru(II)~ L. As energias das bandas TC s~o maiores para os

ligantes que possuem maior pKa, existindo também boa

correlaç~o linear entre ETc e pKa para os dois isOmeros.

O tipo de base N-heteroc1clica e as posiç~es ocupadas

pelos diferentes ligantes (CI-, dmso e L) no "octaedro"

determinam a estabilidade e o comportamento espectrosc6pico e

eletroquimico dos complexos. As interaç~es inter-ligantes,

nesta série, são de extrema importância, influenciando as

magnitudes das retrodoaç~es-n Ru(II)~ S-dmso e Ru(II)~ L. A

retrodoaç~o metal~ ligante é fortalecida quando o receptor- n

ocupa posiç~o trans ao cloreto, que é doador-n, devido às

interaç~es trans- cooperativas do tipo: doador-n ~ Ru(II) ~

receptor-no

O sulf6xido tem grande importância para a estabilização

dos niveis rr do rutênio. O fraco acoplamento existente entre

os sitios metálicos Ru e Fe em espécies polinucleares formadas

entre o [RuCI 2 (S-dmso)2(pirazina)2] e o lon [Fe(CN)5]3

comprova o abaixamento da energia dos nlveis n do Ru(II) em

relaç~o aos do Fe(II).

Outro aspecto interessante na série [RuCI2 (dmso)ZL Z] s~o

as possibilidades de equillbrios dissociativos em soluç~o,

devido à presença dos três tipos diferentes de ligantes.

Verificou-se que o isOmero trans-N de Z,6-dimetilpirazina

sofre aquaç~o térmica, com labilização preferencial do

N-heterociclico. O cloreto é o ligante mais inerte, sendo a

sua salda precedida pela do dmso.

4
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LIsrA DE ABREVI ATURAS

dmso =dimetilsulf6xido
S

H3C / II ' CH3
O

apz = 2-aminopirazina

bpz = 2.2'-bipirazina

N/O\
\:::::.J

pz =pirazina
N

Cõy(Q)
N N

,-/ '-,
pzAd = pirazinaamida I (O! .-:0

'- ./'-C'-
N .... NH2

/N"
I ,"-'

'-" .

'N............ NH2
CH3

dmpz = 2.6-dimetilpirazina N/O\N
N ~CH3

py = piridina @
ç'\

cpy = 4-cianopiridina N< j)~.CN

pyms = 4-carbometoxipiridina

(piridinametiléster)

~ .... O
N&C::

OCH3

N@-@N

<

j
I

tbpy = 4-terc-butilpiridina

4-bipy =4.4'-bipiridina

N-mim = l-metilimidazol

(N-metilimidazol)

CH3

N~~-CH3
\ ...J, I
,-/ CH3

r-::- N _CH3

~O)
N
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derivados

que é

ponto

1 . 1 REVI SÃO BI BLI OGRÁFI CA

o interesse pelos cODplexos de rutênio teve inicio na

década de 70 Dotivado, principalDente, pelos estudos sobre

catálise por CODPOStos de coordenaçã0
1

. Desde então, os

trabalhos acoDpanharaD o notável desenvolviDento da quiDica

deste eleDento, conforme pode ser visto na publicação de

Sedd~n & Seddon
2

, onde s~o listadas cerca de 4000 referências

sobre o Detal. A importância dos compostos de ruténio em

processos de conversão de energia3
, em bioinorgâ nica

4
e em

quimica medicina12,~ também tem contribuido significativamente

para o acelerado crescimento das pesquisas neste campo.

Uma das classes de complexos de ruténio

especialmente interessante, apresentando importância do

de vista biológico ~-7 e também catalitic08
,9, são os

contendo sulfóxidos como ligantes.

O diclorotetrakis(dimetilsulfóxido)rutênio(II),

[RuC1 2 (dmso)4 J , eD particular, aléD de exibir potencialidade

t t · i ~,7 d .CODO agen e an l-cancer geno • po e atuar como catallsador na

oxidação seletiva de tioéteres a sulfóxidos por oxigênio

Dolecu lar 8
,9. Somado a estas iDportan tes ap licaç~es, o

composto apresenta ainda interesse eD sinteses inorgânicas e

tem sido aDplamente empregado como precursor na obtenção de

novos complexos de ruténio(II).

7

Apresentamos, a

relevantes para dar uma

seguir,

visão

alguns

global

pontos

dos

que julgamos

estudos já

realizados sobre os sulfóxidos de ruténio.

O [Ru~12(dDso)4J foi obtido pela 1~ vez, em 1971, por James

et alii
1o

, pela redução do RuC1 3 .nH 20 eD dmso, na presença de

hidrogênio molecular, à temperatura de eooc, por 2 horas. Dois

anos depois, Wilkinson et alii11 descobriram que o emprego do

redutor H2 n~o é necessário, sendo que o refluxo do RuC1 3 .nH 20

em dmso por 5 Din, resulta na formaç~o quantitativa do

complexo. ForaD estes últimos autores que descreveraD o

composto CODO sendo um atraente Daterial de partida para a

sintese de novos complexos de rutênio(II). Eles despertaram a



atenção para este "excelente" precursor obtendo derivados tais

como:

[RuC1
2

(2-aminop iridina)(dmso)2]j

[RuC1 2 (2-mercap tobenzotriazol)2(dmso)2];

[RuC12 (2,2'-bipiridina)(dmso)2]j [RuC1 2 (CO)2(dmso)2] e

[RuC12 (piridina)4]'

A estrutura cristalina e molecular do diclorotetrakis

(dimetilsulf6xido)rutênio(II) (figura 1.1), porém, s6 foi

resolvida em 1975, por Mercer & Trotter 1Z
.

8

C (2.1)

FIGURA 1.1 1ZEstrutura do [RuC1
2

(dmso)4]



No complexo (figura 1.1), três moléculas de dmso

coordenam-se ao rutênio através dos átomos de enxofre (S-dmso)

e ocupam posiç~es adjacentes na face triangular de um

octaedro. Os ligantes cloretos, em configuração eis, estão em

posiç~es opostas às de dois dos átomos de enxofre e a sexta

posição do octaedro é preenchida por uma molécula de dmso

coordenada via átomo de oxigênio (Q-dmso), a qual encontra-se

em trans ao terceiro átomo de enxofre. A estrutura deste

composto é um exemplo tipico que evidencia o caráter

ambidentado dos sulfóxidos
13

.

Um terceiro método para a obtenção do [RuCI
2

(dmso)4] foi

descrito por Bora & Singh
14

, em 1976. Os autores aqueceram (em

banho-maria) uma solução de RuC1 3 .nH 20 em etanol contendo

dmso. até que ocorresse a evaporação do solvente e a formação

de cristais amarelos, de aspecto semelhante ao descrito nos

trabalhos citados acima. Observaram, no entanto, que também

existe a possibilidade de se obterem cristais de cor vermelha,

dependendo das condiç~es empregadas na sintese. Bora & Singh
14

propuseram, com base em estudos de espectroscopia no

infravermelho e de análise térmica. que o produto de cor

vermelha é um isómero de ligação do amarelo (figura 1.1), no

qual há menos do que três moléculas de S-dmso coordenadas ao

rutênio( II).

O modo de coordenação de um ligante ambidentado a um

determinado ion metálico depende do balanço de uma série de

fatores. dentre os quais são importantes os fatores

I t Ó
• é' 13,1~e e r nJ.cos e est rJ.cos •

O rutênio(II) é um ion mole e, portanto. deve preferir

coordenar-se ao átomo de enxofre do dmso, que também tem

caracteristicas moles, do que ligar-se ao oxigênio, que é

duro. No caso do [RuC1 2 (dmso)4]' a distribuição que combina

dois ligantes S-dmso (receptores- rr , de campo forte) em

posiç~es trans aos cloretos (doadores- rr , de campo fraco)

proporciona a ocorrência de interações trans-cooperativas, que

contribuem para fortalecer as ligaç~es CI-Ru-(S-dmso) no plano

da molécula. Já nas posições axiais, apesar de não haver

9
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1

inpedinento estérico para a entrada das moléculas de S-dmso, a

presença de duas noléculas de caracteristicas rr-receptoras en

configuraç~o trans, geraria competiç~o pelos elétrons rr do ion

netálico. t preferivel ent~o, do ponto de vista eletrónico, o

rutênio manter una nolécula de caracteristicas o-doadoras,

cono o O-dnso, en posiç~o trans ao terceiro S-dmso.

Vejamos, a titulo de comparaç~o, como o dmso coordena-se

a ions metálicos en outros conplexos: o [Ru(dmso)S]z+ possui

três S-dnso e três O-dnso, sendo que os S-dnso est~o en trans

aos O-dnso (isómero facial)1d. Já o [RuC1
3

(dmso)3]- exibe

estrutura a11 S-dms01d
, onde os sulf6xidos ocupan posiçêSes

trans aos cloretos; a inclus~o da quarta nolécula de dnso faz

a estrutura do complexo aproximar-se da estrutura do

[Pd(dmSo)4]Z+ 17. Neste, o impedimento estérico não pernite a

formaç~o do a11-S-dmso, mas os efeitos eletrónicos contribuen

para nanter dois destes ligantes em configuraç~o eis, com a

denais noléculas de dmso coordenadas via O.
O tananho do ligante também é importante na determinaç~o

da estrutura dos complexos contendo sulfóxidos. O [Pd(nbSO)4]z+,

onde mbso =bis(3-netilbutilsulfóxido), por exemplo, possui

apenas O-mbs0 1Z
, diferentemente do análogo de dmso. OS

1Z 17 .
complexos [PdC1 2 (dmso)2] e [PtC1 2 (dmso)2] apresentam d01S

S-dmso em configuraç~o eis, enquanto que no [PtC12 (mbSo)2]17

os S-mbso est~o em configuraç~o trans. No caso dos complexos

de rutênio, sulfóxidos de cadeias maiores do que o dmso, tais

como, n-propil- e n-butil- sulfóxidos, estabilizam o metal na

forma Ru(III), gerando complexos do tipo [Ru(R2SO)3C13]' que

possuen moléculas de sulf6xido coordenadas via O e ~8.

Outro fator que pode afetar as caracteristicas da

coordenaç~o é o tamanho do ion metálico. A diminuiç~o de

tananho do Fe(III), em relaç~o ao Ru(II), por exemplo, resulta

num aumento considerável dos efeitos estéricos. No

[FeC1 2(dmSo)4]+ todas as moléculas de dmso encontram-se

coordenadas via O ao 10n netálic01z,17.

Um comportamento curioso é apresentado pelo
19

[RuBr 2 (dmso)4] . Este, diferentemente do análogo de cloreto

10
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(figura 1:1), possui os haletos em configuração trans e quatro

moléculas de dmso coordenadas via S ao Ru(II). A mesma

estrutura é exibida pelo complexo [RuC1 2 (tetrametilenossul

f6xidO)4]18. Os fatores eletrÓnicos e estéricos não justificam

as estruturas observadas nestes casos. Porém, a baixa

solubilidade deste isómero pode estar favorecendo sua obtenç~o

20
para o complexo de brometo .

O modo de coordenaç~o das moléculas de sulf 6xido, no caso

especial do cis-[RuC1 2(S-dmso)3(O-dmso)] , confere ao complexo

caracteristicas que são extremamente importantes para a sua

escolha como precursor na obtenção de novos complexos de

Ru (lI) .

Uma destas caracteristicas é a existência de um ponto

lábil na molécula. O O-dmso é o ligante que apresenta a maior

labilidade. dissociando-se com relativa facilidade em soluç~o

aquosa
17

para formar a espécie [RuC1 2 (S-dmso)3(H 20)], o que

propicia a ocorrência de reaç~es de substituição no complexo.

Esta labilização é acelerada na presença de bases 1
? Em

soluç~es não aquosas envelhecidas2~, outras espécies, tais

como as formas isoméricas cis-[Ru(S-dmso)4C12] e trans

[Ru(S-dmso)4C12]' aparecem em equilibrio com o complexo de

partida.

Outra caracteristica importante é a resistência do

composto à oxidação. A estabilidade dos complexos de rutênio

que contêm sulf6xidos coordenados via átomo de enxofre está

relacionada com as interaç~es de retrodoaç~o-n metal ~ S-dmso.

que dificultam a oxidaç~o do ion metálico, produzindo uma

1 "'" t d t" d 22-24e evaçdo acen ua a nos po enc~a~s re ox .

S~o vários os trabalhos publicados na literatura que

descrevem sinteses de novos derivados de rutênio(II) a partir

do [RuC1 2 (dmso)4]' A maioria deles está voltada principalmente

para a produç~o de complexos mistos contendo dmso e outros

ligantes de interesse em catálise ou em quimica medicinal.

- Taqui Khan ~t alii 2~-27. com o objetivo de obter

complexos que possam ter aplicaç~o como catalisadores, têm

empregado ligantes derivados de arsina e fosfina. Os autores

11
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de

têm

tipo

interesse no

t 1 · .33e a 11

sintetizaram complexos, tais como [RuCI z (dmso)Z(ASPh3 )Z]25,

[RuClZ(dmso)(DABA)], onde DABA = bis[Z-(difenilarsino)etil]

benzilamina
26

e [RuC12 (dmso)(TPEA)], onde TPEA =
tris[Z-(difenilfosfino)etil]amina

27
. Também nesta linha,

Rodhes et alii 28, com o objetivo de obter complexos mistos

contendo solvente , que possam abrir sitios vagos na esfera de

coordenaç~o e tenham importância do ponto de vista de

reatividade e catálise, isolaram derivados com CH 3C(CH2EPh2 )3'

onde E = P ou As, como por exemplo o [RuC1 2 (dmso)

(CH 3C{CH 2AsPh Z}3)]·

Com o interesse dirigido para aplicaç8es em química

medicinal, outros autores descrevem sínteses de derivados que

contêm ligantes que apresentam propriedades biológicas, tais

como: ligantes contendo grupos amida ( por exemplo:

[RuC1
2

(dmso)2(ABA)Z]' onde ABA = Z-aminobenzamida
29

, e

[RuC12 (dmso)2(N-O)Z]' onde N-O = Z-(benzamido)benzimidazo1
30

);

quinazolonas substituídas (por exemplo: [Ru(dmso)Z(quinazolo

na)z])3~; adenina ([Ru(adenina)Z(dmso)4]Clz )7 e

6-mercaptopurina ([Ru(mp )2(dmso)3]Cl z ) 32

Visando obter complexos que possam ter

estudo de modelos de hemoproteinas, Marzin

sintetizaram os complexos [RU(TZ)(dmSO)Z]2+ e [Ru(TZ)(dmso)

(py)]2., onde TZ = tetraazaporfirinogênio. Derivados do

[RuC12(dmso)2L], onde L = ligantes diiminicos
3
., também

sido obtidos, com vistas à aplicaç8es em processos

convers~o de energia por complexos de rutênio.

Apesar das interessantes aplicaç~es que os sulfóxidos de

rutênio podem apresentar, a maioria dos trabalhos da

literatura está voltada para a produç~o de novos derivados,

restringindo-se a estudos de síntese e caracterizaç~o. Têm

sido poucas as investigaç8es para tentar elucidar o

comportamento quimico desta classe de complexos. Somente em

artigos mais recentes (1987-89), publicados em paralelo ao

desenvolvimento deste trabalho de Tese, é que emerge um

interesse mais dirigido para o estudo da quimica dos

sulfóxidos de rutênio em soluç~o. Porém, o número de publicaç8es
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ainda é muito reduzido.

oque

evidenciadafoi

[RuC l2( S-dmso) 3

somente após 12

observaram

do segundo ânion não

°25 C. Os autores

° [RuC12 (dmso)4] exibe potencialidade como agente

bio16gico?, apresentando atividade anti-cancerigena semelhante

à do complexo cis-[Pt(NH3)2C12]' o qual é empregado no

tratamento de diversos tipos de tumores. Em soluç~o aquosa, o

[RuC1 2(dmso)4] reage com o DNA formando complexos que

estabilizam sua estrutura dupla-hélice 3:s,30. Do ponto de vista

clinico, os complexos de rutênio podem apresentar vantagens,

em relação aos de platina, por exibirem baixa toxicidade3
:S.

Apesar da importância medicinal do complexo ser conhecida

desde os anos 70, s6 recentemente a atenção de alguns autores

voltou-se para estudos sobre o seu comportamento quimico em

soluç~o, visando compreender melhor sua atuaç~o bio16gica.

Mestroni et alii 30 verificaram que a dissociação do

ligante cloreto, ap6s a labilizaç~o do O-dmso, para gerar a

espécie [RUC1(S-dmSo)3(H 20)2]+ é lenta, sendo que o estado

final do equilibrio entre esta espécie e o

(H
2
0)] é atingido após 3 horas à 37°C e,

o
horas, à 25 C. A perda

mesmo após 7 dias, à

".
~

equilibrio é afetado pela concentraç~o de ions cloreto, o que

pode ter importância bio16gica . considerando-se o transporte

passivo da droga através da membrana plasmática.

Estudos de reatividade em solução também estão sendo

f t d J t 1 . . 37,38 . de e ua os por ames e a 11 para der1vados o

[RuC1 2 (dmso)4] c~m ligantes nitroimidaz6licos. Estes autores

têm como objetivo principal obter complexos que exibam ação

radiossensitizadora sobre células hipoxicas cancerosas.

Investigando sistemas do tipo Ru(II)/haleto/sulf6xido/

nitroimidazol, eles isolaram o complexo [RuC1 2(dmso)2(4-nitro

imidazol)2]' que possui estrutura cis-Cl,cis-S,cis-N e

apresenta potencialidade como agente bio16gico. James et

1 · .37,38 ;:l( •
a 11 prop-em que um dos fatores que podem contribulr para

esta propriedade do complexo é a labilidade do cloreto que

está em trans ao 4-nitroimidazol. Os autores verificaram que a

perda deste ligante em solução aquosa é instantânea, ao
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substituinte tioéter, sobre a

explicar o melhor desempenho do

comparação com o cis-[RuC12em

contrário _do observado para o segundo cloreto, cuja

dissociação não ocorre mesmo ap6s 2 dias. A atividade

bio16gica e o comportamento qui mico do sistema, no entanto,

são dependentes da estrutura e dos tipos de ligantes

utilizados. A mudança de dmso para tmso no complexo citado

acima, por exemplo, faz aumentar a lipofilicidade do mesmo,

dificultando sua coordenação ao DNA. Já a troca de cloreto por

brometo afeta a labilidade dos ligantes em solução.

A importância do [RuC1 2 (dmso)4] como catalisador na

oxidação seletiva de tioéteres a sulf6xidos por oxigênio

molecular foi descrita por Riley8, em 1983. A partir de então,

1 d tê . d l' d 9.~Z4.39-4j, .a guns estu os m Sl o rea 1za os 1~ na tentat1va

de elucidar o mecanismo do processo catalitico . Simulando as

condiçees da catálise, porém em ausência de O2 , Riley et

1 . . 39-41.. I ~ . 6 . b t' f d fa 11 1S0 aram v~r1as esp-c1es su s 1tU. as que se ormam

durante o processo, concluindo que a única (gerada in situ)

que exibe atividade catalitica é o is6mero trans, trans, trans

do complexo bissubstituido [RuC12 (dmso)2L 2], onde L = tioéter.

A influência estrutural, ou seja, do tipo de isÓmero

geométrico formado com o

atividade catalitica, poderia

trans-[RuBr2(S-dmso)4] ,
19

(S-dmso )3( O-dmso)] .

Outro aspecto relevante da quimica do cis-[RuC1 2(S-dmso)3

(O-dmso)], que foi relatado recentemente por Mestroni et alii

ZO, é sua fotossensibilidade. O complexo isomeriza-se sob ação

.. da luz, quando dissolvido em dmso, gerando o

trans-[RuCI2(S-dmso)4]' O processo é reversivel e o is6mero

trans transforma-se novamente no eis por aquecimento. Mestroni

et alii
zo

conseguiram isolar o isÓmero trans e prosseguem os

estudos investigando as interaçees deste composto com

componentes dos ácidos nucleicos, com vistas ao entendimento

d . d d b' 1,.<., . . b . d 1 4Z.43as propr1e a es 10 _glcas eX1 1 as por estes comp exos .
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1.2 OBJETIVOS

Apesar da relevância dos sulfóxidos de rutênio e das

aplicaçeies em catálise redox e como agentes biológicos, a

maior parte dos trabalhos publicados na

1 . 10,j,j"j,4,2~-3.,44-47 t' . d à i tlteratura tem se res rlngl o s n ese e

caracterização de diversos novos compostos. Do ponto de vista

de estrutura e reatividade, aspectos básicos como velocidades

de substituição de ligantes, potenciais redox, isomeria e

interações inter-ligantes (efeitos eis e trans) permanecem

praticamente desconhecidos.

Com o objetivo de contribuir para o melhor entendimento

da estrutura, reatividade e comportamento quimico dos

sulfóxidos de rutênio, realizamos neste trabalho um estudo

sistemático de compostos do tipo [RuC1 2 (dmso)4 L], onde L-x x
representa uma série de bases heterociclicas nitrogenadas,

tais como derivados piridinicos, pirazinicos e imidazólicos.

A escolha das b~ses N-heterociclicas prende-se à

possibilidade destas originarem grupos cromóforos, que servem

de sonda estrutural, auxiliando em estudos espectroscópicos.

15
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1 . 3 CON~ DERAÇOES SOBRE HPLC

A técnica de HPLC (High Performance Liquid Chromatography

ou Cromatografia Liquida de Alto Desempenho) é utilizada já há

muito tempo pelos quimicos orgânicos. O reconhecimento de sua

importância na separação de compostos inorgânicos, no entanto,

ocorreu somente a poucos anos atrás. Seu emprego nesta área e,

mais especificamente, no campo da quimica de coordenação ainda

é · t . t 48,49mUlto res rl o .

A grande inovação, que torna esta técnica especialmente

importante para os qui micos que trabalham com caracterizaç~o

espectroscópica de complexos, na regi~o do ultravioleta e

visivel, é a possibilidade de acoplamento de um detector

diode-array50 ao cromat6grafo a liquido. Este detector permite

obter um registro rápido dos espectros eletrónicos das

espécies eluídas numa ampla faixa de comprimentos de onda,

dentro de qualquer intervalo de tempo, ou seja, para qualquer

região dos picos cromatográficos.

Especificamente neste trabalho, a técnica de HPLC-fase

reversa com o detector diode-array HP 8451-A, que permite

efetuar a varredura espectral de 190 a 820 nm, mostrou-se

potencialmente útil para a identificaç~o de isómeros geométricos

dos complexos invest~gados, conforme discutiremos adiante.

Nesta seç~o, reservamos um espaço para apresentar algumas

consideraç~es sobre a técnica de HPLC, especialmente do tipo

fase-reversa.

A cromatografia é um método de separação de misturas que

baseia-se na migraç~o diferencial dos constituintes através de

uma coluna. O processo é governado pela distribuição dos

componentes da mistura entre duas fases: a fase móvel e a fase

estacionária. Estas devem ter naturezas diferentes e a

substãncia que apresentar maior afinidade pela fase

estacionária, em relaç~o à fase móvel, ficará retida na coluna

durante mais tempo.

16
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A cromatografia liquida, em particular, começou a

despertar grande interesse no final dos anos 60 e foi

uma função orgânica é ligada

material suporte, que é

dadesenvolvimentorevolucionada, posteriormente, com o

f . d f I . d :51,:5Zcromatogra la e ase 19a a .

Na fase quimicamente ligada,

covalentemente à superficie do

constituido de silica-gel.

O desenvolvimento de materiais microparticulados (5-10

~m), totalmente porosos, que podem ser ligados quimicamente à

silica-gel, contribuiu para melhorar significativamente a

eficiência das colunas, possibilitando ampliar o número de

solventes que podem ser empregados, sem haver necessidade de

longo período de espera para a saturação da fase móvel:5O.

Entre inúmeras vantagens, estas fases ligadas permitem

trabalhar com colunas de alta estabilidade e grande

eficiência, ter maior controle sobre seletividade e obter
. d t' b . I . d d :50,:51malor repro u 1 1 1 a e .

A cromatografia de fase ligada pode ser dividida em dois

ramos principais:

a) Cromatografia de Fase Normal - onde a fase estacionária é

polar e a fase móvel apoIar;

b) Cromatografia de Fase Reversa - onde a fase estacionária é

apoIar e a fase móvel polar.

empregada nos

ideal para a

não-dissociados, apoIaresseparaç~o de compostos moleculares

ou moderadamente polares.

A fase estacionária, neste caso, é constituida de um

A cromatografia de fase reversa, bastante

dias de hoje (cerca de 70-S0%):51, é a técnica

1:

sua

un idade

revestindosilica,àliga

uma cabeleira não-polar. A

octil (C-S), -(CH2)7-CH3' ou um

-(CH2)17-CH3' o qual é ligado à

via pontes de siloxano (figura 1.2).

grupo alquilico que se

superficie com formação de

orgânica pode ser um grupo

grupo octadecil (C-1S),

superficie da silica-gel
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FIGURA 1.2 Esquema de uma superficie de silica-gel recoberta

com grupos octil e octadecil, contendo silanóis

protegidos com trimetilclorosilan05~.
I

I
A fase estacionária com hidrocarbonetos ligados

apresenta, além dos sitios apoIares, que são os grupos

alquilicos, sitios polares constituidos pelos silanóis

residuais. Estes geralmente são bloqueados por reação com

trimetilclorosilano (figura 1.2). Porém, tem sido demonstrado



silan6is desprotegidos exibemque as fases que apresentam

maior seletividade em certas
~~

reversa

separaçêSes por HPLC-fase

19

1

Estas colunas apresentam limitaçêSes quanto ao intervalo

de pH. Eluentes de pH muito baixo «2) podem atacar as

ligaçeses Si-C, enquanto que o uso de substâncias altamente

básicas (pH > 8) pode acarretar dissoluç~o da matriz de

sllica.

Na escolha da coluna, além do tipo de fase ligada, s~o

importantes: o comprimento e o di~etro interno da coluna, o

tamanho das particulas e o recobrimento da superficie.

Para a constituição da fase móvel os solventes mais

utilizados em HPLC-fase reversa, são água e, os menos polares,

metanol, acetonitrila e tetrahidrofurano. Estes, entre outras
( t' . . HPLC~~'~zcaracter.s lcas essenClalS para o uso em ,apresentam

baixa viscosidade e transparência no ultravioleta.

Na escolha da fase m6vel é necessário levar em conta,

principalmente, a sol~bilidade da substância a ser analisada.

Esta deve ser totalmente solúvel no eluente empregado.

Outro fator que é preciso controlar durante a análise é a

velocidade de fluxo. Esta deve ser tal que permita a melhor

resolução no menor intervalo de tempo possivel.
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etanol e deixados em dessecador sob vácuo.

Efetuamos várias sinteses empregando este

porém notamos variação na cor dos produtos

resultados de microanálise encontram-se na tabela

A-G) .

procedimento,

obtidos. Os

2.1 (s6lidos

27

(az) Dissolvemos 1,Og de RuC1 3 .nH 20 em 5,0 ml de dmso.

Refluxamos a solução por aproximadamente 5 minutos e,

posteriormente, reduzimos seu volume à metade, com auxilio de

um roto-evaporador. Adicionamos, então, acetona e deixamos a

solução na geladeira até ocorrer precipitação de um s6lido

amarelo. Filtramos, então, a solução, lavamos o s6lido obtido

com acetona, e depois éter, e o deixamos em dessecador sob

vácuo (s6lido H, tabela 2.1).

b) MonOmeros: [RuC12(dmso)2L2]

Obtivemos os complexos de f6rmula [RuC12(dmso)2L2]

efetuando refluxo de 4-5 horas de soluç~es do [RuC1 2(dmso)4] em

clorof6rmio contendo o ligante L (proporç~es molares 1Ru:8L),

sob atmosfera de argónio. Evaporamos, depois, os solventes em

roto-evaporador e lavamos os s6lidos obtidos com éter etilico,

ou éter + etanol (nos casos em que L = dmpz (1" e 5) e N-mim).

Posteriormente, deixamos os produtos em dessecador sob vácuo.

Para o complexo de dmpz, efetuamos várias sinteses

empregando este método.

Os resultados de microanálise encontram-se nas tabelas 2.2

(L = dmpz) e 2.3 (demais compostos).

c) Polimeros: [RuC1 2 (dmso)2L]n

Obtivemos os compostos de f6rmula [RuC12(dmso)2L]n

efetuando refluxo de 30-40 minutos de soluç~es do

[RuC1 2 (dmso)4] em clorof6rmio contendo o ligante L (proporç~es



TABELA 2.1 Resultados de Microanálise do

[RuCI 2(dmso)4]

28

A cristais amarelos

B cristais amarelos

C cristais amarelos

+ alaranjados

D cristais amarelos

+ alaranj ados

E cristais amarelos

F- cristais amarelos

G cristais laranj a

H pó amarelo

sólido aspecto-cor ~ experimental

C H

19,57 4,34-

19,47 4,87

19,9z 5,23

20 , 06 5 , 57

19,61 5,17

19,57 4,94-

19,98 5,10

19,88 5,01

19,7s 5 , 04-

~ teóricas: C = 19,83; H = 4,99

-constituido de fraç~es obtidas em duas sinteses.



TABELA 2.2 Resultados das sinteses do

[RuCI 2 (dmso)2(dmpz)2]

29

nO(cor) partida
(tab.2.1)

prop.
molar
Ru:L

~ experimental
C H N

•1 (amar) A 1:2,1 34,9z 5,46 9,8~

2 (amar) B 1:8,8 34,87 4,86 10,13

••3 (amar) C 1: 8,5 . 35,0:5 5,18 10,24

4 (amar) B 1:8,9 35.04 5,3z 10,47

5 (amar) E 1:9,3 35,37 5,57 10,73

•••6 (lar) H 1:9,0 35,3z 5,37 10,60

•••7 (lar) H 1:9,0 34,9:5 5,67 10,3z

% teóricas: C = 35,29; H = 5,18 ; N = 10,29;

amar = amarelo, lar = cor de laranja;

• tempo de refluxo = 40 minutos;
•• 55°Cseco em estufa à vácuo à por
••• nas sinteses 6 e 7, as primeiras

6 hs;

fraç~es isoladas estavam

impuras, com valores de microanálise discordantes dos

teóricos. Os valores desta tabela correspondem às frações 2,

obtidas dos filtrados das frações 1, que foram deixados em

geladeira, até ocorrer precipitação. Os sólidos formados

foram filtrados, lavados com éter e colocados em dessecador

sob vácuo.



molares 1Ru:1L), sob atmosfera de argónio. Deixamos o solvente

evaporar em roto-evaporador (L= pzAd e apz), ou lentamente sob

atmosfera de argónio (bpz). Os residuos das evaporaç~es foram

lavados com acetona-éter (pzAd), éter (bpz) ou etanol (apz), e

deixados em dessecador sob vácuo. O composto de bpz foi,

posteriormente, colocado em estufa à vácuo à 55°C por 9 h

Os resultados de microanálise encontram-se na tabela 2.3.

d) [RuC1 2(ap z)2]

Obtivemos este composto efetuando refluxo de várias horas

(35 h ) de uma soluç~o aquosa contendo [RuC1 2 (dmso)4] (s6lido

A) e apz, em proporç~o molar 1Ru : 3apz , sob atmosfera de

argónio. Evaporamos, ent~o, o solvente em roto-evaporador e

lavamos o residuo com uma mistura de acetona e éter etilico.

Obtivemos um s6lido cor de vinho, o qual deixamos em

dessecador sob vácuo (% te6ricas: C=26,53; H=2,78; N=23,20; %

experimentais: C=27,2o; H=2,9B; N=22,7B)

e) [RuC1 2 (ap z)3]

Obtivemos este composto efetuando refluxo de 14 horas de

uma soluç~o aquosa contendo [RuC12 (dmso)4] (s6lido A) e apz,

em proporç~o molar 1Ru:8apz, sob atmosfera de argónio. Durante

o refluxo já observamos a precipitaç~o de um s6lido

marrom-avermelhado. A mistura foi, ent~o, filtrada e o s6lido

obtido lavado com água, e depois etanol, e deixado em

dessecador sob vácuo (% te6ricas: C=31,39; H=3,28; N=27,55 ; %

experimentais: C=31,47; H=3,30; N=27,73).

085: Nos dessecadores foi colocado o secante silica-gel.
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TABELA 2.3 Resultados de microanálise dos complexos derivados
[RuC1 2(dmso) 2Lx J

complexos par- %C %H %N
[RuC12 (dmso)2 L2 J tida teor. exp. teor. exp. teor. exp.

L (cor)

pz (vinho) B 29,51 29,76 4,13 4, Os 11,47 11,62

apz (lar) B 27,80 29,33 4,28 4,ls 16,21 15,16

py (1) (amar) F 34,57 34,6? 4,56 4,5~ 5,76 6,01

Py (2) (ama r ) H 34,57 34,79 4,56 4,7? 5,76 5,49

4-bipy (verm) B 45,00 45,04 4,40 4,26 8,75 8,66

tbpy (amar) B 44,14 44,57 6,34 6,72 4,68 5,01

cpy (verm) B 35,82 36,59 3.76 3,6s 10,44 10,60

pyms (lar) G 35,88 37,16 4,35 4,3s 4,65 5, 17

N-mim (amar) G 29,27 29,23 4,50 5,43 11,38 10,69

[RuC12 (dmso)2 LJ n

pzAd.1H 2O A 23,01 23,43 4,05 4,3~ 8,90 8,21

(vinho)

bpz (averm) A 29,63 28,87 3,73 3,76 11, 52 11,44

apz (averm) A 22,70 22,70 4,05 4,24 9,93 10,06
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Nuj o l~

de KBr

(600 a

2 . 2 TE::CNI CAS E I NSTRUMENTAÇÃO

2.2.1 Determinação de C, H e N

As porcentagens de C, H e N foram determinadas pelo

laboratório de microanálises do IQ-USP.

2.2.2 Espectros no infravel'melho

Registramos os espectros iv num espectrofotómetro PERKIN

ELMER modelo 783.

Preparamos as amostras dos complexos em pastilhas de KBr

(região de 4000 a 300 cm-~) e, também, em suspens~es em
-~colocadas entre janelas de CsI (1300 a 200 cm ) ou

(1300 a 300 cm-~), Para a região de mais baixa energia
-~

200 cm ), empregamos amostras mais concentradas dos complexos

em Nujol, entre janelas de CsI, deixando circular nitrogênio

durante as varreduras.

Para os ligantes liquidos, empregamos a técnica de filme~

entre janelas de KBr ou CsI, e para os sólidos, pastilhas em

KBr, ou suspens~es em Nujol e Fluorolube.

2.2.3 Espectros Raman

Registramos o espectro Raman do complexo de dmpz num

instrumento JARREL-ASH, modelo 25.300. Colocamos a amostra

sólida em capilar selado e empregamos como fonte de excitação

um laser de criptónio de radiação 647,1 nm.

1
2.2.4 H R}/N

Registramos os espectros de ressonância nuclear magnética
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num espectrofotómetro BRUCKER AC 80 (FT).

Para o complexo de dmpz, empregamos uma solução 0,03M

(recém-preparada) do sólido em D20 (Aldrich) contendo álcool

terc-butilico (Grupo Quimica) como padrão interno. Mantivemos a

solução sob proteção da luz e registramos seu espectro

imediatamente para evitar a ocorrência de processos

dissociativos.

2.2.5 Espectros eletrônicos

Registramos os espectros de absorção num aparelho

diode-array HEWLETT-PACKARD(HP), modelo 8451-A, de varredura

rápida. Obtivemos espectros dos compostos em soluç~es,

colocadas em cubetas de quartzo de caminho óptico igual a 1,0

cm; e também nos estados sólidos, em suspens~es em Fluorolube,

colocadas entre celas de quartzo de janelas soltas.

Efetuamos as decomposiç~es dos espectros por análise de

funç~es bigaussianas5~ adaptada para a linguagem Lotus 1,2,3 6

2.2.6 Estudos de HPLC

Efetuamos os estudos de HPLC à temperatura ambiente, com o

auxilio de um CROMATóGRAFO à LíQUIDO modelo CG -480C, ao qual

acoplamos um detector diode-array HP 8451-A.

Como fase estacionária, utilizamos colunas de fase-reversa

de dois tipos: ZORBAX C-8 (250mm x 4,6 mm), da Du Pont, ou

LICHROCART 125-4 (suporte = Lichrospher 100 RP-18), da Herck.

Trabalhamos com eluição isocrática, empregando como fase móvel

uma mistura de metanol-água na proporção 60:40 (v/v), a qual

preparamos utilizando metanol de qualidade Merck (especial para

cromatografia), e água desionizada. Sempre, antes do uso,

submetiamos a mistura eluente recém-preparada à filtração e,

posteriormente, desgaseificação em ultra-som.

Para as análises, empregamos soluç~es recém-preparadas dos
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em filtros

aç~o.da luz.

àsubmetidascomplexos em água desionizada, que foram

desgaseificaç~o e posterior pré-filtração

(MILLIPORE) de diâmetro = 0,2~m, sob proteção da

° loop utilizado tem capacidade de 20 ~l.

Registramos, em separado, os espectros das espécies elu1das,

programando o HP para registros nos intervalos de tempo

restritos aos picos cromatográficos de cada uma delas. Ao

aparelho foi adaptada uma cubeta de quartzo de caminho 6ptico

aproximadamente igual a 0,4 em.

2.2.7 l1edida.s de Volta.ll1etria. Clclica.

Registramos os voltamogramas c1clicos com um equipamento

modulado da PRINCETON APPLIED RESEARCH COORPORATION (PARC)

contendo um potenciostato/galvanostato modelo 173, um

programador universal modelo 175 e um registrador da HOUSTON

INSTRUMENTS. O modelo da cela eletroquimica encontra-se

descrito na referência 7.

Para trabalhos com solvente aquosop empregamos:

- eletr6lito suporte = KCI (Carlo Erba) 0,1 M em água;

eletrodo de trabalho = disco de ouro (A = 0,089 cm
z
);

- eletrodo de referência = Ag/AgCI (ORION RESEARCH) com solução

interna de KCI 1,OM saturada com AgCI (E = 0,22 V vs EPH,

25°C)8, mergulhado num compartimento (CER) que contém a solução

do eletr6lito suporte e extremidade inferior .terminada em

capilar de Luggin-Harber;

eletrodo auxiliar = platina helicoidal imersa num

compartimento de vidro (CEA) que contém eletr6lito suporte e

extremidade inferior terminada em placa de vidro poroso

sinterizado.

Para os trabalhos em acetonitrila, empregamos:

- eletr6lito suporte = perclorato de tetraetilamOnio (TEA)

O,lM em CH 3CN (MERCK.). O TEA foi preparado segundo descrito na

referência 8 e a acetonitrila foi seca com peneira molecular;

- eletrodo de trabalho = disco de platina (A = 0,082 cm
z
);



- eletrodo de referência = Ag/AgN0 3 , constituido de um fio de

prata imerso numa solução O,OlH de AgN0 3 (Carlo Erba - seco em

estufa) em acetonitrila contendo TEA O,lM (E = 0,503 V vs EPH,

25°C)8, colocado num tubo de vidro mergulhado no CER;

eletrodo auxiliar = descrito acima.

As termostatizaç~es foram efetuadas com auxilio de um

banho termostatizador FORMA-TEMP Jr. (FORMA SCIENTIFIC).

2.2.8 Espectroeletroquimica
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Para o registro das medidas

empregamos um potenciostato PARC modelo

8451-A. A cela espectroeletroquimica

cubeta retangular de quartzo de caminho

espectroeletroquimicas,

173 acoplado ao HP

constitui-se de uma

óptico igual a 0,020

em, adaptada a um eletrodo de trabalho transparente de ouro

(minigrid), um pequeno eletrodo de referência de Ag/AgN0 3 e um

fio de platina, utilizado como eletrodo auxiliar. Como

eletrólito suporte, empregamos uma solução O,lM de perclorato

de tetraetilamÓnio em acetonitrila isenta de umidade.

2.2.9 Hedidas de Condutãncia

Efetuamos as medidas de condutãncia com auxilio de um

condutivimetro OIGIMEO CO -21. A termostatização das amostras

foi efetuada num banho termostatizador da HAAKE INSTRUHENTS.

2.2.10 Fotoquimica

Para os testes preliminares de fotoquimica empregamos

como fonte de radiação uma lãmpada de mercúrio (HPL-N de 250W,

Philips)9, colocada dentro de um bal~o de vidro espelhado,

provido de uma abertura frontal. As amostras, foram colocadas

num tubo de vidro espelhado contendo uma janela de quartzo.



2 . 3 ESTUDOS CI NE:TI COS DO COMPLEXO DE DMPZ CP)

2.3.1 Espectroscopia eletrônica

Para o acompanhamento da cinética de aquação do complexo

por espectroscopia eletrOnica, empregamos uma solução 1,0 x

10-4M recém-pr~parada do mesmo em água desionizada. A amostra

foi mantida termostatizada à temperatura de 43,SoC, com o

auxilio de um banho termostatizador BLUE-M (ELECTRIC COHPANY

MAGNIWHIRL), sob proteç~o da aç~o da luz.

2.3.2 HPLC

Para o acompanhamento cinético por HPLC, preparamos uma

soluç~o estoque 2,9 x 10-
4

M do complexo em água desionizada, a

qual deixamos sob termostatização (banho BLUE-M) à 43,7°C. De

tempos em tempos, retirávamos aliquotas de 2,5ml desta solução

e injetávamos no cromatógrafo, tomando cuidado para que não

ficassem expostas à luz durante a operação.

Como fase móvel, empregamos a mistura metanol-água 60:40

(v/v) e, como fase estacionária, a coluna LICHROCART (C-1S).

Os cromatogramas foram registrados à temperatura ambiente, com

velocidade de fluxo igual a 0,7 ml/min, no comprimento de onda

de 210 nm.

2.3.3 Hedidas de condutãncia

Para acompanhar a dissociação do cloreto medimos, em

função do tempo, à 43°C, a variação da condutância de uma

solução 1,5 x lO-3M do complexo em água desionizada, protegida

da aç~o da luz.

2.3.4 Voltametria ciclica

(a) Para a detecç~o da saida da dmpz e do dmso, via
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2hs,

8,2 x

eletroquimica, efetuamos o seguinte procedimento: adicionamos

0.22 ml de uma solução O,lM de aminopentacianoferrato(II)

(preparada pela dissolução do s61ido Na2[Fe(CN)5NH3].3H20

(vide apêndice 2) em água desaerada contendo NH 40H 1,0 x
-z -310 M) a 3,0 ml de uma solução 3,4 x 10 M do complexo de dmpz

em KCI O,lM. Acompanhamos, então, as intensificaç~es dos picos
3-voltamétricos dos complexos [Fe(CN)5Z] , onde Z= dmpz ou

dmso, registrando os voltamogramas de tempos em tempos, com

borbulhamento de nitrogênio entre as varreduras. Trabalhamos à

39°C, mantendo a solução protegida da ação da luz.

2.4 INVESTIGAÇÃO DAS ESPéCIES POLINUCLEARES

(a) Para o estudo cinético, deixamos reagir durante

sob atmosfera de argOnio, 3,0 ml de uma solução aquosa
-~10 M do complexo [RuCI 2 (dmso)2(pz)2] com 0,038 ml de uma

solução 0,067M de aminopentacianoferrato(II) (proporção molar

1 Ru: 10 Fe). Adicionamos, então, O,lml de uma solução aquosa

0,225M de dmso (excesso de 100 vezes, em relação ao complexo

de pz) e monitoramos o decaimento da banda do visivel, à

temperatura de 28,3°C, com o auxilio do espectrofotÓmetro HP

8451-A.

(b) Para o estudo eletroquimico. empregamos 3,15 ml de uma
-3

solução 3,6 x 10 M do [RuCI 2 (dmso)2(pz)2] em KCI O,lM contendo

ácido acético, a qual titulamos com uma solução 0,101 M de

aminopentacianoferrato(II), utilizando uma seringa micrométrica

GILMONT, de ultra-precisão.

(c) A solução O,101M de aminopentacianoferrato (II) foi

preparada pela dissolução do s61ido Na2[Fe(CN)5NH3].3H20 (vide

apêndice 2) em água desaerada contendo NH
4

0H 1,0 x 10-~.
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•3.1 CARACTERIZAÇÃO 00 [RuC12Cdmso)2Cdmpz)2]

3.1.1 Espectro vibracional

o espectro vibracional do complexo [RuCI2 (dmso)2(dmp z)2]

apresenta um grande número de bandas dos ligantes, com

degenerescência acidental, o que torna dificil sua análise.

Com base na comparaç~o com os espectros da dmpz livre, do

complexo [RuCI2 (dmso)4] e do dmso livre, efetuamos uma

atribuiç~o tentativa, a qual discutimos a seguir.

a. Vibraç~es do dmso

A molécula de dmso (figura 3.1), de estrutura piramidal,

pertence ao grupo de ponto C~ e possui 24 vibraç~es

fundamentais (13A' e 11A") que s~o ativas no infravermelho e
~

também no Raman .

H""
c-s

H/ ~ I' o

C -H
H .......... \

H

FIGURA 3.1 Molécula de dmso

Supondo que n~o haja mudanças na simetria local da

molécula com a coordenaç~o, podemos efetuar a atribuiç~o das

bandas que aparecem nos espectros dos seus complexos por

comparaç~o direta com o espectro do sulfóxido livre, que

encontra-se discutido na literatura~.

Vejamos inicialmente a atribuiç~o para o [RuC1 2(dmso)4 J ,
onde o dmso é o único ligante que apresenta bandas de absorç~o

• • óli.do obt.i.do na. etnt.ese 2 <t.a.bela. 2. 2)
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I"
II

correspondem às vibraç~es de deformação assimétrica e

simétrica dos grupos metilas (6(CH 3 )). Não há deslocamento

apreciável, mas ocorre uma intensificação dos ombros em 1295 e
-1

1410 cm com a coordenação.

A banda correspondente ao estiramento da ligação S-O
-1

do dmso livre (1040 cm ) desdobra-se no espectro do

[RuC1 2 (dmso)4]' originando bandas em 1105 e 1085 cm-
1

e em 925

cm-i (espectro em Nujol). As duas primeiras, que aparecem

deslocadas para frequências maiores, quando comparadas ao

sulfóxido livre, atribuimos ao v(SO) do S-dmso e a última ao

v(SO) do O-dmso
z

. A v(SO), entretanto, não é uma vibração

pura, sendo que cerca de metade da sua energia potencial está

associada ao rocking dos grupos metilas
z , o que dificulta,

principalmente, a atribuição para o O-d~so. As conclus~es

acima, contudo, são co~cordantes com as de Wilkinson et alii
3

;

As bandas que aparecem na região de 1435 a 1290

metilas.

das

-1
cm

caracteristicaé
-1

cm2920

no i.v.(figura 3.2).

A região de 3020 a

vibraç~es v(CH) dos grupos

estes autores atribuiram as frequências v(SO) do S-dmso
-1

O-dmso às bandas observadas em 1120 e 1090 cm e em 915

e do
-1

cm

respectivamente, por comparação com o espectro do análogo

únicas a não sofrerem

& Singh
4

observaram as
-i,

em 1125, 1095 cm e 925

retrodoação

[RuC1 2 (dmso-d
6
)4]' por serem as

deslocamento com a deuteração. Sora

bandas v(SO) do S-dmso e do O-dmso,
-i

cm , respectivamente.

A frequência da vibração v(SO)

comparada ao dmso livre, indicando

do

que

S-dmso

a

é alta,

metal-sulfóxido não é tão forte como no caso do
Z -1

[Ru(NH3)5dmso](PFS)2 ' onde v(SO) = 1045 cm , por exemplo.

Isto evidencia uma competição dos três S-dmso pelos elétrons

drr do Ru(II), que faz diminuir a retrodoação-rr Ru(II) ~ S-dmso

no tetrakis(dmso). A presença de bandas múltiplas na região

desta vibração pode estar associada à não equivalência das

moléculas de sulfóxido no complexo.

As bandas que aparecem em 1025 e 1015 -1
cm no espectro do



68z), das

pertence

aromático,

complexo e s~o encobertas pela v(SO) no caso do dmso livre

devem-se às vib~açees de rocking dos grupos metilas (r(CH 3 »).
A região de 990 a 890 cm-1 também é caracteristica de r(CH 3 ).

As vibraç~es de estiramento assimétrico e· simétrico das

1 igaçees CSC (va( CSC) e v.( CSC) ) , que encon tram-se,
-1

respectivamente, em 695 e 665 cm no espectro do dmso, sofrem

deslocamento para energias maiores no espectro do complexo
-1 -1

(va( CSC) = 722 cm e vs( CSC) = 680 cm ). Estas bandas são

sensiveis à coordenação, uma vez que os comprimentos das

ligaçees C-S podem ser afetados por mudanças na geometria da

molécula, quando coordenada via átomo de enxofre
z

.

A análise da regi~o de baixa energia, caracteristica das

vibraçees de deformaç~o do esqueleto, é mais complicada devido

à possibilidade de ocorrência de acoplamentos vibracionais.

Nossa atribuição tentativa encontra-se na tabela 3.1.

No espectro do derivado [RuC12 (dmso)2(dmp z)2] (figura
-1

3.3), a banda v( SO) aparece em 1078 em ,com ombro em 1095

em-i, caracterizando a coordenação do dmso via átomo de

enxofre. A v(SO) do O-dmso está ausente neste caso,

comprovando sua substituição pela dmpz.

A atribuiç~o especifica das demais bandas do sulfóxido

para este complexo é dificultada pela superposição com bandas

do N-heterocíclico. Efetuamos uma atribuiç~o tentativa por

região, supondo que as bandas do dmso n~o sofrem deslocamentos

apreciáveis em relaç~o às do complexo de partida (tabela 3.1).

b. Vibraç~es do ligante N-heterociclico

A molécula de 2,6-dimetilpirazina (figura 3.4)

ao grupo de ponto CZv. Considerando apenas o anel

são 18 as vibraç~es fundamentais (7A1 + 2Az + 381 +

quais apenas as de simetria Az são inativas no infrav~rmelho.

A estas 18 vibraçees somam-se as vibraçees dos grupos

metilas e, também, aquelas que envolvem o anel e mais os

grupos CH
3

(tabela 3.2) :s,c:s
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l

Com a coordenação ao Ru(II), não ocorrem mudanças na

simetria local da molécula e, portanto, em termos de número de

bandas, o complexo deve apresentar um espectro semelhante ao

da dmpz livre.

A análise das bandas do N-heterociclico, entretanto, é

dificultada pela superposição com bandas do dmso. Efetuamos,

também neste caso, uma atribuição tentativa por região,

comparando o espectro do complexo com o espectro da dmpz

livre, o qual encontra-se discutido no artigo de Ishibashi et

1 " ~a 11 ,

As regi~es de maior degenerescência acidental com bandas

do dmso são: de 1450 a 1410; 1290 a 12S0; 1025 a 1100 e de 975
-:1

a 910 cm ,

Na região de 1600 a 1500 cm-:s., que é livre de vibraç~es

do sulf6xido, observamos o aparecimento de duas bandas para o

complexo derivado: em 1590 e em 1525 cm-:s.. Estas s~o

caracteristicas das ligaç~es C-C do anel aromático, podendo

ser atribuidas, respectiyamente, às vibraç~es vaa. e vab. A

vibração vaa., de simetria Ai, também aparece no espectro . Raman
-i

do complexo (figura 3.5), em 1590 em .

Na região earacteristica da vibração V9a, que corresponde

ao ~(CH), podemos observar a existência de três bandas para o
-i

complexo: 1170, 1155 e 1150 cm . A segunda aparece também no

seu espectro Raman, comprovando a simetria Ai.

A atribuição da vibração de respiração trigonal do anel

(1,..'1Z) é dificultada pelo aparecimento de um grande número de
-:s.bandas na região de 1050 a SOO cm Entretanto, como esta

vibração é totalmente simétrica (A:s.), aparece em 1017 cm-:s. no
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mostrando
-1

cm

espectro Raman ,jo complexo (figura 3.5>, não

deslocamento significativo em relação à dmpz livre (1020
5

no Raman) .

A atribuição da vibração V~ é'dificultada no i.v., pelo
-1.

aparecimento da V5 na mesma região (760 a 700 cm). Entre
-1.

tanto, a Vi é fortemente inten~ificada no Raman, em 752cm .
-t

A banda que aparece em 565 cm no espectro i. v. e em 560

cm- t no espectro Raman do complexo, atribuimos à vibração ,V6a,

correspondente ao ~(anel).

A identificação das bandas que são sensíveis à coordenação é

muito difícil neste caso, devido à superposição com bandas do

dmso, que impossibilitam identificar com precisão suas

frequências.

As principais vibraç~es dos grupos metilas aparecem em
-1. . -t

1375 cm (deformação simétrica) e em 870 e 875 cm

(rocking).

c. Vibra.ç~es Jl1etal-ligante

A atribuição das bandas metal-ligante é mais dificil de

efetuar, devido ao aparecimento de vibraç~es do reticulo

cristalino e possibilidade de acoplamentos vibracionais na

região de baixa frequência.

O complexo de partida [RuC1 2 (dmso)4] apresenta três tipos

de vibraç~es de estiramento metal-ligante, que correspondem às

ligaç~es Ru-O, Ru-S e Ru-Cl.

A banda de frequéncia 485 cm-1- (figura 3.6) que aparece

no espectro do tetrakis(dmso) corresponde ao v(Ru-O). A

atribuição é concordante com a efetuada por Sora & Singh
4

e a

inexistência desta banda no espectro do derivado de dmpz

comprova que ela envolve o grupo O-dmso.
-~A banda correspondente ao v(Ru-S) aparece em 425 cm

para o complexo de partida. No espectro do derivado, sua

identificação é dificultada, devido à presença de bandas

m~ltiplas na regi!o de 450 a 400 cm -t, que resultam da
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FIGURA 3.6 Espectros i.v. dos complexos [RuC1 2 (dmso)4] (a)

e [RuC1 2(dmso)2(dmp z)2] (b) e da dmpz (c) na

região de baixa frequência.



esta

superpos ição com as bandas v( Ru-N) 7,8.

-1
As bandas do [RuC1 2 (dmso)4] em 315 e 242 cm devem-se

vibraç~es v(Ru-Cl). O aparecimento de duas bandas ativas

infravermelho, nesta região, evidencia a configuração ois

cloretos no complex0
8
,9. No derivado de dmpz,

às

no

dos

49

configuração é mantida, conforme comprovado pelo aparecimento
-1

das bandas v(Ru-Cl) em 320 e 225 cm

. Com os cloretos em ois, são três as possibilidades

estruturais (figura 3.7 a,b,e)

bissubstituido [RuC1 2 (dmso)2(dmp z)2]'

para o complexo
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TABELA 3.1 Atribuição tentativa das bandas dos espectros

vibracionais dos complexos [RuCI 2 (dmso)4] CA) e

[RuCI 2 (dmso)2(dmp z)2] CB) e respectivos ligantes
-1

v (cm )
dmso comp lexo (A) dmpz complexo (B) atribuiç~o

( liq . ) KBr Nujol ( liq . ) KBr Nujol Raman

3080vw

3065vw v(CH )dmpz

3020vw 3040w 3020w ...,

3000sh 3000vw i v( CH ) dmsao
I

2980w 2980vvw I! v(CH )dmpz
!

2960w 2955vvw

2920w 2930w 2915w
2900w 2855vw 2850vvw J

1590vw 1590m 1590m 1590w 1.180.

1565vw

1532s 1525s 1525vs v8b

1450m 1445mw
]

1.1190.;

1435m 60.( CH 3 )

1425m 1425mw

]
V19bj

1415vs 1410s 1415s 6sa( CH
3

)

1405m 1405m 1400mw 1405s

1378ms 1375mw def.sim.

(CH
3

)dmpz

1330sh

1308w 1310mw 1305mw 1310vw 1310vw 1307mw .. V14j

1290sh 1295mw 1295mw 1292w 1290m

J
6s;( CH

3
)

1280m 1285sh

1255vs 1250m 1250ms V3

1192vw

1170s IVZj1170m V90.j

1160s 1155m 1160ms 1155m i
1150m 1150ms .J

1100vs 1105s 1095s 1095vs ~ v( 50) s-
1085sh 1085vs 1078vs 1077vs J

1040s v( 50)
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cont/ tabela 3.1

dmso complexo (A) dmpz comp lexo (B) atribuição
(liq.) KBr Nujol ( liq . ) KBr Nujol Raman

1025s 1025m"s 1030sh 1025sh 1030vs ! p(CH 3 );

1010vs 1020s 1010s 1015vs 1017w J 1.0'12

985m 988m

972w 970mw 975vw 975w 980w

l
r(CH 3 ) ;

958w 960w V20b;

952m 950sh 950sh I
935m 938w 940vw J

935s 925s 1.0'( SO) 0-

930sh 925sh 925sh l r(CH3 )918vw 920w

910m I
895vw 875w 875w !

I

862m 870w 870w J

752s l Vi;

745m 738vw 738mw , v:s,

732vw 730vw J
720· •695m 722mw 718m 720 715vw va.( CSC )

708w Vi

665w 680m 680m 678m 680ms 675w Vli( CSC)

570w 565vw 560w 560w JV6b;

515vw 510w 516vw V<So.

485vw 482mw 1.0'( Ru-O)

450w" 445s 450sh 450m ] v(Ru-S)

430ms 435mw 435sh 430w v(Ru-N)

425ms 420m 420m V16b

415vw 41Qw V18a.

382m 395mw 390mw 385w 382m ] 6( SO)
365w 370vw 375vvw

335m 345w 340w 335ms r( Ru-Cl)
325mw 320sh 320w y( SO)
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cont/ tabela 3.1

dmso complexo ( A) dmpz complexo (B) atribuição
( 1 iq . ) KBr Nujol (lig. ) KBr Nujol Raman

31Sw

30Sw 30Ssh

292vw 29Svw 29Sw 1 6 (CSC)

280vvw 280vw Vi.!5

270sh 26Svvw 268w

2S0mw ] v(Ru-ClJ
242mw Vi.Oa.

230vvw 225m 225m

53

•superposta à banda do Nujol;

w = fraca; vw = muito fraca;

m = méd ia; mw = méd ia-fraca;

s = forte; vs = muito forte;

sh = ombro , br = larga.

vvw = muitissimo fraca;

ms = média-forte;

vvs = muitlssimo forte;
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TABELA 3.2 Vibraçees da 2,6-dimetilpirazina '

54

A1

Vibraç~es do anel

Az B1 Bz

1,.113 = v( <p-H) 1,.1170. = r(CH) V~ = r(CH)

V80. = V ( an e 1 ) 1,.1160. = r ( an e 1 ) 1,.14 = r( anel)

V19a.= V ( an e 1 ) V16b=r( ane 1)

V9a. = (1( CH )

1,.112 = (1( an e 1 )

1,.11 = v(anel)

V60. = (1(anel)

Vibraç~es dos grupos metila

v7b = v(<P-H)

vab = v (an e 1 )

V19b= v( ane 1)

V14= v( ane 1)

1,.13 = (1( CH)

vob= (1( ane 1)

v(CH) sim

def. (CH 3 )sim

v( <P-CH3) =vz

r(CH
3

)

bend. (CH
3

)=V180.

wag. (CH
3

)=V100.

tor. (4)-CH 3 )

def. (CH3 )deg

r(CH 3 )

wag. (CH
3

) =1,.111

v(CH) sim

v(CH)assim

def. (CH
3

)deg

def. (CH
3

)sim

V( <P-CH
3

) =vzob

bend. (CH
3
)=V1~

def. = deformaç~o; sim = simétrico; assim = assimétrico;

bend = bending; wag.= wagging; tor.=tors~o; deg = degenerado.



3.1.2 Espectros de iH RHN
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TABELA 3.3 Deslocamentos quimicos (ppm), em relaç~o ao

TMS·

Apresentamos na figura 3.8 o espectro de resson~cia

nuclear magnética de próton do complexo [RuC1 2 (dmso)2(dmpz)2]

e na tabela 3.3 os deslocamentos quimicos observados para o

complexo e respectivo ligante e, também, para o

[RuC1 2(dmso)4]·

composto

dmpz

CH 3 (dmpz)

2,38

atribuiç~o

CH 3 (dmso) H (N-heter.)

8,15

[RuC1 2(dmso)2(dmp z)2]

[RuC1 2(dmso)4]

2,42 3,23

••2,67

3,30

3,35

3,43

8,58

·obtidos, somando-se 1,20 ppm aos deslocamentos medidos em

relaç~o ao terc-butanol;
•• . ti· d d 1· ZP1CO carac er StlCO e mso lvre.

o complexo de dmpz apresenta três singletes: em 2,42,

3,23 e 8,58 ppm, com relaç~o de intensidades igual a 3:3:1,

respectivamente.

o primeiro (2,42 ppm), deve-se aos prótons dos

metilas dos ligantes N-heterociclicos. Este pico n~o

grupos

sofre



deslocamento apreciável, em relaç~o aos grupos CH 3 da dmpz

livre (~ = 0,04 ppm), o que indica queos prótons dos substituihtes

n~o s~ muito sensiveis à coordenaç~ do ligante ao Ru(II). A

existência de um único sinal evidencia a equivalência para os

quatro grupos CH 3 das moléculas de dmpz no complexo.

O pico em 3,23 ppm é caracteristico dos prótons dos

grupos metilas do dmso coordenado. Estes s~o afetados pela

coordenaç~o, havendo uma desblindagem em relaç~o ao dmso livre

(2,67 ppm). A magnitude do deslocamento quimico (~ = 0,56 ppm)

é menor do que a esperada (1,0 ppm)z para uma coordenaç~o via

átomo de enxofre ; porém, deslocamentos semelhantes foram
Z+ 10

observados para os complexos [Ru(NH3)5dmso] (0,55 ppm) e
3- 11

[Fe(CN) 5 (dmso)] (0,53 ppm) , que possuem dmso coordenado

via S aos ions metálicos.

Devido à proximidade do centro metálico, há uma

diminuiç~o da densidade eletrOnica ao redor do átomo de S, com

propagaç~o dos efeitos indutivos. O efeito sobre a ligaç~o o

C-S é considerável, causando desblindagem dos prótons dos

grupos metilas, o que faz deslocar seus sinais para campo mais

baixo. Os efeitos da retrodoaç~o-n Ru(II)~ S, no entanto,

atuam em sentido oposto, contribuindo para o aumento da

densidade eletrOnica ao redor de S 10. Efeitos de anisotrlJpia

paramagnética e diamagnética também podem afetar o
10

deslocamento , porém a avaliaç~o da contribuiç~o efetiva de

cada um deles é dificil.

Para o [RuCl 2 (dmso)4]' os deslocamentos quimicos (~ =
0,63; 0,68 e 0,76 ppm) em relaç~o ao dmso livre s~o maiores,

evidenciando uma retrodcaç~o-n Ru(II)~ S menor, em comparação

com o derivado de dmpz. Isto resulta da maior competiç~o dos

S-dmso pela densidade eletrOnica n do ion metálico no

tetrakis(dmso). O aparecimento de três picos indica a n~o

equivalência dos sulfóxidos no complexo de partida1Z
,

diferentemente do observado para o derivado de dmpz. A

presença do singlete em 2,67 ppm, caracteristico de dmso

livre, comprova a dissociaç~o do O-dmso em soluç~o para o

complexo de partida.
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Os prótons dos anéis aromáticos dos ligantes N

heterociclicos deslocam-se para campo mais baixo (A = 0,43

ppm) com a coordenação. A desproteção destes deve-se,

principalmen te, à diminuição da densidade eletrOnica no anel

aromático, causada pelos efeitos indutivos da carga positiva

do 10n metálico
iO

. Porém, também neste caso, a retrodoaç~o-n

Ru(II)~ L pode atuar no sentido oposto, contribuindo para o

aumento da densidade eletrOnica ao redor dos pr6tons

aromáticos 10, sendo dificil prever a magnitude do

deslocamento em virtude da coordenação. O aparecimento de um

único sinal para os quatro prótons indica a equivalência

destes no complexo, evidenciando uma configuração trans para

os N-heterociclicos (figura 3.9 a).

Se as duas moléculas de dmpz estivessem em eis (figura

3.9 b), apareceriam três picos de próton aromático com

intensidades relativas de 2:1:1.

Com base nos resultados obtidos a partir dos dados de

espectroscopia vibracional e de iH RHN, conclu1mos que o

complexo de dmpz possui estrutura eis-Cl,cis-S, trans-N (figura

3.7 b). Esta estrutura é compativel com o comportamento

cinético do complexo, que discutiremos na seção 3.4.
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Espectro de H RMN do complexo
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FIGURA 3.9 Estruturas trans-N (a) e cis-N (b) 

posiçees dos H (aromáticos).
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TABELA 3.4 Valores de À máximos, energias e absortividades

molares do complexo [RuC12 (dmso)2(dmp z)2]

bandas em solução sólido

')o, (nm) E (kK) -3 -t -1
À (nm) E (kK)e x 10 (H CIo )

1 294 34,01 9,40 288 34,72

2 326 30,67 1,37 326 30,67

3 370 27,03 1,04 370 27,03

4 420 23,81 0,66 423 23,64

[RuC1 2(dmso)2(dmp z)2] e [RuC1 2(dmso)4] (figura 3.10).

O [RuCI 2(dmso)4] apresenta apenas duas bandas pouco

intensas na regi~o do vis1vel (304 nm (e = 211 H-1cm-1
) e 353

-1 -i
nm (e = 442 H CIo », que s~o caracter1sticas de transiç~es

d_d 13
. Estas bandas encontram-se deslocadas para a regi~o de

maior energia, quando comparadas às bandas do complexo

dissolvido em dmso (315 e 362 nm)14, indicando a labilizaç~o

do O-dmso em água. O complexo possui ainda uma banda em 230 nm

(e = 12.000 H-tcm- i
), que atribu1mos à transição interna do

ligante sulfóxido.

O espectro do derivado de dmpz, apresenta quatro bandas

intensas na regi~o de 250 a 500 nm (tabela 3.4).

3.1.3 Espectro eletrónico

complexosdosespectrososComparemos

A banda de maior e, em 294 nm no espectro do complexo em

solução, deve-se à transição interna (IL) n ~ n- do

N-heterociclico, sofrendo deslocamento batocrÓlOico com a

coordenação (IL da dmpz em água: À = 275 nm).

As demais bandas correspondem às transiç~es de
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transferência de carga (TC) dos orbitais dn do Ru(II) para os. .

orbitais prr do N-heterociclico. Estas bandas s~o sensiveis ao

ligante substituinte (L), conforme mostraremos adiante (seç~o

3.3.2), e encobrem as bandas d-d.

O aparecimento de três bandas TC • concordante com o

previsto pelo modelo de Day & Sanders1~ para complexos que

apresentam microssimetria Czv.

No complexo, cuj a estru.tura é cis-CI ~ cis-S ~ trans-N, o

eixo z, que é o de maior simetria, passa entre os ligantes.

Esta disposição não coincide com a do eixo z do octaedro (que

contém os ligantes), tornando-se necessário redefinir a

notaç~o orbital. O novo sistema de eixos é mostrado na figura

3.11 a.

A correspondência entre os orbitais d do octaedro e os do

grupo de ponto Czv é a seguinte:

61

Nesta nova orientaç~o, os

que apontam entre os ligantes,

orbitais o (eg, no octaedro),

octaedro

d'xy
d xz
d

yz
d Zz
d Z zx -y

CZv

d Z Zz -y
d xz
d

xy
d Zx
d

yz

orbitais n (tZg, no octaedro),

s ~o: d z Z, d e d ; e osz -y xz xy
que apontam diretamente para os

ligantes são: d zx
As simetrias

auxilio da tabela

ed~

dos novos orbitais rr, deduzidas

de caracteres
16

, s~o as seguintes:

com o

a
1

(d Z z)
z -y

a z
(dxy )

b
1

(d xz )
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diagrama

a), é

•
b1~ b

1
;

para o

•a .
1 '•
ai )

Estes orbitais n do 10n metálico podem interagir com os

orbitais p (rr) (de baixa energia, desocupados) dos ligantes L,z
que, neste grupo de ponto, transformam-se de acordo com as

. t' 1!5.17Slme rlas a (X) e b (>.;:) •
i i

Com base nas restriç~es de simetria
13

e no

qualitativo de orbitais moleculares (figura 3.11

poss1:el prever 2uatro bandas permitidas (a1~

b1~ ai e az~ b i ) e uma banda proibida (az ~

complexo.

possibilidades

energia maior

As bandas TC1 e TCz (figura 3.10) devem-se às transiç~es

• •d z z (a ) ~ a e d (b
1

) ~ b , que s~o totalmentez -y 1 1 XZ 1

permitidas. As bandas são intensas, pois os orbitais

envolvidos na transição pertencem à mesma representação de

simetria no grupo de ponto Czv, resultando numa integral de

recobrimento não nula i!5.

Para a banda TC3, menos intensa, há duas
•de atribuiç~o. A transição d (b) ~ a teria

• xz 1 1

do que a b ~ b e, portanto, pode ser descartada.
1. .1

d (a) ~ b , apesar de ser permitida por simetria,
xy 2 1

orbitais ortogonais.

Como o momento de transição é dad0
1

!5 por:
o 1

<r/J IO/r/J > = 0da + À da (Oaa - 0dd) ,
onde: d = doador; a = receptor;

A outra,

envolve

À da = -~da IETc; ° = e r ;

~da = <r/Jd IHI r/Ja> = integral de ressonância,

a ortogonalidade dos orbitais implica numa contribuição nula,

ou quase nula, via termos de ressonância, para a integral de

recobrimento. Isto torna a banda TC3 desfavorecida, resultando

numa diminuição de intensidade da mesma1
!5.

O número de bandas de absorçã0
18

, neste caso, não seria

conclusivo para distinguir se os N-heterociclicos estão em

configuração trans ou eis. Para ambas a microssimetria do

complexo, com relaç~o aos orbitais rr da dmpz é a mesma (Czv),

sendo também esperado o mesmo número de bandas no espectro

eletrónico (figura 3.11 b).

A existência de três bandas de transferência de carga
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FIGURA 3.11 Sistemas de eixos adotados e diagramas

qualitativos de orbitais moleculares (O.H.) com

possibilidades de transiç~es nos sistemas n dos

isOmeros trans-N (a) e cis-N (b).



espectroeletroquimico do complexo [RuC1 2 (dmso)2(dmp z)2] em

acetonitrila.

O Ru(II) é totalmente oxidado a Ru(III) quando submetido

a um potencial de 1,30 V (vs EPH), ocorrendo o desaparecimento

das bandas TC Ru(II) ~ N-heterociclico e a intensificaç~ de

três novas bandas.

A banda de maior energia (41,70kK) da espécie oxidada,

atribuimos à transição de transferência de carga Cl-~ Ru(III)

13. As outras duas, que são intensificadas na região de

comprimento de onda acima de 350nm, atribuimos à transiç~es TC

N-heterociclico ~ Ru(111) .
•A banda 1L rr ~ rr da dmpz apresenta energia (34,OlkK)

também foi observada para a série de trifenilfosfinas de

rutênio do tipo [RuC12(PPh3)2~N-heterociClico)2]8.Esta série

também possui microssimetria C2V, com respeito aos orbitais rr

dos L que est~o em configuraç~o eis, apresentando diagrama de

O.M. semelhante ao da figura 3.11 b. A atribuiç~o efetuada no

caso foi comprovada pela técnica de Raman Ressonante 8.19, com

o auxilio da qual verificou-se que: para as bandas TC1 e TC2

há uma intensificaç~o dos modos de vibraç~o que est~o

diretamente associados com o anel aromático, enquanto que para

a TC3 são intensificados os modos de torsão e deformação do

anel, os quais podem contribuir para a superposiç~o angular

dos orbitais que interagem fracamente 19 .

Analisando a figura 3.10c. constatamos que o espectro

eletrOnico do [RuC12 (dmso)2(dmp z)2] no estado s6lido é muito

semelhante ao espectro do complexo dissolvido em água. Isto

fornece evidências de que o complexo mantém sua identidade

numa soluç~o recém-preparada e protegida da aç~o da luz.

3.1.4 Espeetroeletroquimiea

64
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E aplicado

a:1,15 V

b : 1,20V

c : 1,25V

d : 1,30V

e: 1,40V
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FIGURA 3.12 Variaçees espectroeletroquimicas do complexo
-3

[RuC1 2 (dmso)2(dmp z)2] C2,OxlO M em CH 3CN).



semelhante à da espécie reduzida.

O processo é reverslvel, havendo regeneraç~o da espécie

reduzida quando o potencial é abaixado novamente.
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não varia significativamente

caracterizando um processo

o complexo [RuCl2 (dmso)2(dmp z)2] (estrutura eis-Cl,

eis-S, trans-N), apresenta um pico anédico intenso de potencial

(EpA) igual a 1,29 V (vs EPH, em CH3 CN), com retorno catódico

(Epc) em 1,19 V (figura 3.13).

O valor do potencial an6dico

com a velocidade de varredura,

monoeletrónico reversivel 20
.

A separação entre os picos catédico e anédico varia de 70

a 100mV com o aumento da velocidade de varredura. Este valor é

maior do que o esperado para um processo monoeletrónico

reversivel (59mV/s, 25°C). O desvio, no entanto, pode ser

devido à condiç~es experimentais ou ao próprio arranjo da cela

eletroquimica.

As relaç~es ipc/ipA, calculadas pelo método de

Nicholson2~ para linhas-bases não bem definidas, são próximas

de 1,0 para as três velocidades (0,97 para 100mV/s; 0,95 para

50mV/s e 0,93 para 20mV/s), evidenciando que o processo é

controlado principalmente pela difusão das espécies

eletroativas.

o potencial de meia onda (E1/z) do complexo, calculado a

85,87~ da corrente de pico anédico, é igual a 1,25V, sendo

muito próximo do valor de(Epc + EpA)/ 2, que é 1,24V.

O potencial redox do par Ru(II)/Ru(III) neste complexo é

alto, semelhantemente ao observado para outros compostos de
11.22

Ru( II) e dmso . O S-dmso atua como forte receptor- rr quando

coordenado ao Ru(II), sendo que as interaç~es de retrodoação-rr

metal4 sulfóxido contribuem para a estabilização do HOMO

(orbital ocupado de maior energia do complexo), dificultando a

oxidação do ion met~lico.

A introdução do ligante N-heterociclico contribui para o

abaixamento do valor do potencial do derivado de dmpz, em

relação ao tetrakis (dmso), [RuCI 2 (dmso)4] (EpA = l,70V vs

EPH, irreverslvel, em CH 3CN).

A importância do efeito da estequiometria sobre o



~
catodo I "-..

0,2

15p.A

anod.

L

-"-

-

0,4 0,6 0,8 ',0 '.2 1,4 ',6
E (V vsEPH)

,~

68

FIGURA 3.13 Vo1tamograma c1c1ico do complexo
-3

[RuC1 2 (dmso)2(dmp z)2] (: 2xl0 li em CH
3

CN).



[RuC1 2 (dmso)4_x

de dmso por

potencial redox do par Ru(II)/Ru(III) foi mostrada para

derivados contendo tioéter, do tipo

(tioéter) ]23. A substituiç~o das moléculasx
tioéter faz abaixar o potencial redox: o tetrakis(S(CH 3 )2)'

por exemplo, é relativamente fácil de ser oxidado (E = O,61V
1/2

vs EPH, em CH 2C1 2 ), em comparaç~o com o tetrakis(dmso) (E
t

/
2
=

l,55V vs EPH, em CH 2C1 2 ); já o E1/2 do complexo misto

[RuCI 2 (dmso)3(S(CH 3 )2)] t~m valor intermediário (O,85V vs EPH,

em CH2CI2 ).
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•3. 2 CARACTER! ZAÇÃO DA MI STURA [RuC1
2

( dmso) 2 (dmpz) 2 ]

A origem dos picos de menor intensidade, que aparecem

abaixo de 1,1 V, é discutida na seção 3.5.

Para comprovar a existência de duas espécies (A e B) no

s6lido (M) e de apenas uma espécie no s6lido (P), empregamos a

técnica de HPLC-fase reversa. Verificamos que o composto (M)

apresenta dois picos cromatográficos (tempos de retenç~o (Tr)

iguais a 405 e 444 s), enquanto que o complexo (P) exibe

apenas um pico, cujo tempo de retenção (450s) coincide com o

da espécie B de (M) (figura 3.15).

Com o auxilio do detector HP 8451-A, acoplado ao

cromat6grafo, acompanhamos também a eluição das espécies,

registrando seus espectros eletrOnicos, cujos

gráficos tridimensionais, em função do tempo, encontram-se na

figura 3.16. Analisando-a, observamos diferenças

significativas para as espécies A e B da amostra (M), sendo

que o espectro da última assemelha-se muito ao do complexo (P).

A decomposição dos espectros das espécies eluidas encontra-se

na figura 3.17 .

A amostra [RuCl 2(dmso)2(dmpz)2] (M), onde (M) = mistura,

apresenta comportamento eletroquimico diferente do complexo

[RuCl 2(dmso)2(dmp z)2] (discutido na seção anterior, o

passamos a denominar (P), sendo (P) = puro), exibindo

picos an6dicos intensos (figura 3.14), que evidenciam

existência de duas espécies (A e B) predominantes em solução.

As intensidades de corrente dos picos anódicos são

semelhantes, dando indicios de que a porcentagem de oada

espécie nas soluç~es em acetonitrila é de _ 50%.

O EpA do par redox Ru(II)/Ru(III) da espécie B (1,28 V vs

EPH, em CH 3CN) (figura 3.14) é coincidente com o EpA do

complexo (P) (figura 3.13). A espécie A, entretanto, exibe

potencial mais elevado (EpA = 1,43 V vs EPH). Os potenciais

an6dicos não variam com a velocidade de varredura.

•
eóli.do obti.do na stntese 3 <tabela 2. 2)
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FIGURA 3.14 Voltamograma ciclico do complexo
-a[RuC1 2 (dmso)2(dmpz)2] 0'0 ( : 2xl0 M em CH
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FIGURA 3.15 Cromatogramas dos complexos

[RuC12 (dmso)2(dmpz)2] (P) (a) e (M) (b)

À = 210nm; v = O,Sml/min ; coluna: ZORBAX C-8;

fase móvel: MeOH-HZO SO:40 (v/v).
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FIGURA 3.16 Gráfico tridimensional (espectro vs t~mpo) dos

complexos [RuC1Z(dmso)Z(dmpz)Z] (P) (a) e (H) (b)

v = 0.6ml/min; ZORBAX C-Si HeOH-HZO 60:40 (v/v).
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A espécie B apresenta uma banda IL em 293 nm (34,13 kK) e

três bandas TC Ru(II)~ L localizadas, respectivamente, em

323nm (30,96kK), 367nm (27,25kK) e 418nm (23,92kK). A

semelhança entre este espectro e o do complexo (P) (figura

3.10), comprova que ambos s~o a mesma espécie.

Esta espécie, portanto, corresponde ao isOmero

eis-Cl,cis-S, trans-N, que isolamos puro (complexo (P». Esta é

a forma mais estabilizada termodinamicamente, dentre· as cinco

possiveis (figura 3.7), devido à ocorrência de interaç~es

trans-cooperativas do tipo:

I
1I

~ 5 (receptor-n), no plano daRu( II)~

tempo de retenç~o na coluna de fase reversa, e possui menor

potencial redox.

A espécie A, que é mais polar e exibe maior potencial

redox, deve ser o isOmero cis-CI,cis-S,cis-N. Este continua

mantendo um dos cloretos em configuraçâo trans ao átomo de

enxofre, sendo, portanto, a formá mais estabilizada dentre as

quatro restantes.

Esta espécie também apresenta quatro bandas de absorç~o.

A energia da banda IL (34,01kK) é semelhante à da espécie B.

As bandas TC, no entanto, encontram-se deslocadas para a

regi~o de maior comprimento de onda: TCi = 342nm (29,24kK);

TCz = 375nm (26,67kK) e TC3 =425nm (23,53kK).

Para a configuraç~o cis-N (figura 3.11 b), os orbitais

px(n) dos ligantes N-heterociclicos que têm simetria

apropriada para interagir com os orbitais dn do metal

transformam-se, no grupo de ponto C , como a (X) e b (~).zv Z 1.

Portanto, com base no diagrama de orbitais moleculares,

podemos atribuir as bandas TCi e TCz respectivamente às
. ~ d· •translçues: (a )-+ a e d (b)~ b . A banda TC3, quexy Z 2 xz 1. 1.

exibe baixa intensidade, deve envolver orbitais
. 8,1.:5 •

ortogonals ,correspondendo à transiç~o d Z z (a )-+ b
Z -y 1. 1.

(doador-n ) CI

molécula.

O isOmero trans-N é o mais apoIar, apresentando maior
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FIGURA 3.17 Decomposição dos espectros eletrónicos das

espécies eluidas do complexo [RuC1 2 (dmso)2(dmp z)2]

(M) nos intervalos de tempo: 300 a 400s (a) e 450 a

500s (b); coluna C-8; v = 0,6ml/min.

085: Neste caso, a amostra é mais concentrada do que as das

figuras 3.15 e 3.16.



Comentáriqs

A tendência de formaç~o de misturas de isómeros

geométricos na sintese do [RuCl 2 (dmso)2(dmpz)2] é elevada,

sendo muito dificil o controle sobre a seletividade do

produto. Das sete sinteses (tabela 2.2) efetuadas para obter

este derivado, somente duas (2 e 4) originaram o isómero

. trans-N puro. Nos produtos das demais, há predominância deste

isómero (fraçBes 1), porém impurificado com a espécie ois-No

Esta só foi obtida em maior quantidade nas sinteses 6 e 7, nos

sólidos (fraçBes 2 ) isolados das soluçBes-m~e das fraçBes 1

(figura 3.18).

Os resultados obtidos d~o indicios de que diferenças de

solubilidade dos isómeros pode estar afetando a seletividade

do produto. Outro fator que pode contribuir para a formaç~o de

misturas é a composiç~o do material de partida, uma vez que

existe a possibilidade de se obter misturas de isómeros de

ligaç~o do dmso na sua sintese 4
.
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FIGURA 3.18 Cromatogramas dos produtos obtidos nas sinteses

5 (semelhante ao da sintese 1) (a) ; sintese 4
(semelhante ao da sintese 2) (b) e 6 <fr. 2)

(semelhante ao da sintese 7) (c) .



3. 3 CARACTER! ZAÇÃO OOS DEMAI S COM.POSTOS DA ~RIE

[RuC1 2 ( dmso) 2L2]

Os derivados contendo os outros ligantes N-heterociclicos

também s~o constituidos de misturas de isOmeros geométricos. A

identificaç~o e a caracterizaç~o destes isOmeros foram feitas

com o auxilio das técnicas de voltametria ciclica e HPLC,

analogamente ao efetuado para a mistura dos derivados de dmpz,

conforme discutimos abaixo.

3.3.2 Separaç~o dos isOmeros por HPLC

Para identificar e separar os isómeros da série

[RuCI2(dmso)2L2]' efetuamos o experimento utilizando duas

colunas diferentes: a coluna ZORBAX C-8, cuja fase

quimicamente ligada é o octilsilano, e a coluna LICHROCART

C-18, que possui uma parte hidrofóbica maior, constituida de

uma cadeia de octadecilsilano. A opç~o por colunas n~o

polares, neste caso, prende-se essencialmente a dois fatores:

a) os compostos estudados têm baixa polaridade; b) com estas

colunas, a probabilidade de ocorrência de interaç~es ou

processos dissociativos dos complexos na fase estacionária,

que poderiam ocorrer se houvessem grupos polares ligados à

esta,é reduzida.

Analisando os cromatogramas obtidos com as duas colunas,

incluindo também o derivado de dmpz (figuras 3.19 e 3.20),

verificamos que a ZORBAX C-8 apresenta melhor desempenho,

permitindo ~bter maior resoluç~o na separaç~o das espécies

isoméricas. Com a LICHROCART C-18, as espécies eluem mais

rapidamente, ocorrendo uma diminuiç~o apreciável da resoluç~o

para os complexos de dmpz, pyms e 4-bipy.

N~o podemos, entretanto, efetuar uma comparaç~o direta

entre o desempenho das fases octil- e octadecil- silano para a

separaç~o destes isómeros, pois trabalhamos com colunas de

tamanhos diferentes. Para estas espécies, que possuem

caracteristicas apoIares, seria esperado melhor desempenho da
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se

as

volume

expressão

ambaspara

dos complexos e

N-heterociclicos

2
r = 0,99.1 , 3 (~ O, 1) x k' <L)k ' <Ru) = O, 15 (~ O, 08 ) +

fase estacionária que tem maior parte hidrof6bica ligada,

os comprimentos das colunas fossem iguais.

Os valores dos tempos de retenção absolutos (Tr) dos

complexos encontram-se na tabela 3.5, juntamente com os Tr dos

respectivos ligantes livres, obtidos nas mesmas condiçees.

Analisando-a, observamos que, em ambas as colunas, os

ligantes ficam mais tempo retidos do que os correspondentes

complexos, com exceção da tbpy.

Neste caso, a alta basicidade do N-heterociclico pode estar

sendo responsável pelo comportamento exibido, pois ligantes

muito básicos podem interagir fortemente com os grupos silan6is

na superf1cie da fase estacionária
z4 , afetando a separação.

Com o eluente metanol-água (60:40), é esperada uma maior

retenção dos compostos menos polares nestas colunas. Entretanto,

além dos sitios apolares, que são os hidrocarbonetos ligados, as

colunas de fase reversa possuem os grupos silanóis, que são

sitios polares, o que torna dificil a compreensão do mecanismo

que rege a separação, uma vez que este dependerá das interações

silanofilicas, além da solvof6bica 25
.

O tempo de retenção de cada espécie pode ser expresso

pelo parãmetro fator de capacidade, que é dado por:

k'= (Vr-Vo) IVo, onde Vr = volume de retenção; Vo =
morto. Quando a velocidade de fluxo é constante, a

reduz-se a: k' = (Tr-To)/To.

Verificamos que os fatores de capacidade

os fatores de capacidade dos ligantes

correlacionam-se linearmente (figura 3.21),

colunas empregadas.

No caso da LICHROCART, ocorre um desvio maior para os

ligantes mais básicos (py, N-mim e 4-bipy). A correlação entre

k' (Ru) e k' (L) para os demais 1 igan tes J no en tan to, é boa e pode

ser expressa por:





No caso da ZORBAX, as correlaç~es lineares s~o expressas

pelas seguintes equaç~es:

83

k' ~trc.r;~} =
k' (ci.S) =

-0,24 (± O, 18) + 0,93 (± 0,08) x k' <L}

+O, 11 (± O, 2 ) + O, 72 (± O, 09) x k' (L)

z
r =0,97;

z
r =0,95.

A classificaç~o dos is6meros foi feita com base nos

espectros eletr6nicos das espécies (seç~o 3.3.2), por

comparaç~o com os espectros dos isOmeros do complexo de dmpz .

Os k' dos isómeros trans-N são mais sensiveis à mudança

do N-heterociclico do que os dos eis-N, evidenciando a maior

dependência de sua retenç~o com o tipo de L coordenado.

A diferença de polaridade dos is6meros geométricos,

contudo, n~o deve ser grande, pois, em ambos, os ligantes

cloretos, que podem contribuir de modo efetivo para a variação

dos momentos dipolares das espécies, exibem a mesma

configuraç~o. A disposiç~o eis ou trans dos demais ligantes,

que são menos polares, n~o devem causar mudanças

significativas nos valores ~os momentos dipolares. Taqui Khan

et alii
z6

verificaram que os is~meros eis-~3As e trans-~3As

do complexo [RuCI2(dmso)2(~3As)2]' por exemplo, possuem

momentos dipolares muito semelhantes (~ = 1,18 e 1,30 O,

respectivamente).

O parâmetro k', obtido por HPLC-fase reversa, tem sido

bastante empregado para se estimar o caráter hidrof6bico de

drogas e outras moléculas biologicamente ativas
24

, com base

numa correlaç~o linear existente entre seu valor logaritmico e

o logaritmo dos coeficientes de partiç~o (log Po/v) de

moléculas orgânicas na mistura octanol-água Z4.

Esta correlaç~o linear entre log k' e log Po/v também foi

observada por Gago et alii z7 para piridinas substituidas.

Portanto, com base na correlação linear entre k'(RU) e k'(L)

(figura 3.21), obtida em condiç~es semelhantes a destes

autores, concluimos que as caracteristicas hidrof6bicas dos

N-heterociclicos têm papel importante sobre o comportamento de

eluiç~o dos sulf6xidos de rutênio investigados.
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3.3.2 Espectros Eletrónicos
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J

dos

HP

gráficos

funç~o

Os espectros eletrónicos das espécies isoméricas

compostos foram obtidos com o aUxilio do espectrofotómetro

acoplado ao cromat6grafo, analogamente ao efetuado para

mistura [RuC1 2(dmso)2(dmpz)2](M).

Nas figuras 3.22 e 3.23 apresentamos os

tridimensionais dos espectros das espécies eluldas em

a

do tempo para os complexos de py e pyms e, nas figuras 3.24 a

3.28, os espectros eletrónicos decompostos para toda a série.

Classificamos os isómeros em trans-N ou cis-N de acordo com

suas caracteristicas espectroscópicas, comparando com os

espectros dos isómeros do complexo de dmpz (M). O complexo de

tbpy constitui-se de uma única espécie, cujo espectro é

mostrado na figura 3.29.

As bandas de energias mais altas (tabela 3.6) devem-se às

transiç~es internas (IL) dos anéis aromáticos. O deslocamento

para comprimentos de ondas maiores com a coordenaç~o}

•evidencia a menor diferença de energia entre os niveis n e n

de L nos complexos, em relaç~o aos ligantes livres.

As bandas que aparecem em 323 e 343 nm, respectivamente

para os complexos eis-N de cpy e pz, podem ser devidas à

transiç~es de campo ligante (d-d), tendo intensidades

aumentadas em virtude de roubo de intensidade das bandas TC.

Nos demais complexos, as transiç~es d-d são encobertas pelas

bandas de tranferência de carga, devido à maior proximidade de

suas energias.

As bandas TC, TC e TC, podem c o rresponder
j, 2 a

respectivamente, às transiç~es:

• • •d ~ z (a ) .., a ; d xz (b~) .., b e d (az ) .., b
1

, para oz -y ~ 1 1 xy
isómero trans-N , e

• • •d xy (az ) .., a z ; d xz (b1 )
.., b e d Z Z (a ) .., b , para o

1 Z -y 1 1

eis-No
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o complexo de N-mim (figura 3.30) apresenta uma banda 1L

(298nm) e duas bandas pouco intensas (365 e 430 nm),

caracterlsticas de transiç~es d-d. N~o é possivel distinguir

dois isOmeros, com base apenas nos espectros neste caso, pois

os perfis de bandas das espécies eluidas s~o semelhantes.

As energias das três bandas TC correlacionam-se

linearmente com a capacidade o-doadora dos ligantes

N-heterociclicos, aumentando com o aumento do pK~ de L, para

ambos os isómeros na série (figura 3.31), As equaç~es das

retas ETC vs pka são as seguintes:

para o isÓmero eis:

ETC = 24(± 1) + 1,7(± 0,2) x pKa
~

ETC = 21(± 1) + 1,8(± 0,3) x pKaz
ETca = 18,9(± 0,7) + 1,6(± 0,1) x

z
r =

z
r =

pKa

0,91;

0,88;
z

r = 0,96.

para o isOmero trans-N:

ETC = 29, 1 (± O, 6) + O, 9 (± O, 2) x pKa
Z

; r = 0,86;
1

ETC = 25(±·1) + 1,0(± 0,3) x pKa
Z

; r = 0,79;z
ETC = 21 (± 1) + 1,2 (± 0,3) x pKa

z
; r = 0,82.a

e TC a )

ligantes

paralelas,quase

(TC~, TCz
pKa dosocomsemelhante

Para cada isómero, as retas s~o

indicando que as energias das três bandas

variam de modo

N-heteroclclicos.

As correlaç~es lineares s~o boas, considerando-se que o

parâmetro pka está relacionado principalmente com efeitos 0,

levando pouco em conta os efeitos n, que também contribuem

para a magnitude de ETC.

Os isómeros eis-N apresentam uma variaç~o mais acentuada

de ETC com pka do que os trans-N, originando retas com

inclinaç~es maiores. Como a diminuiç~o das energias das bandas

TC reflete o aumento da retrodoaç~o-n Ru(1I)~ L, podemos

concluir que a interaç~o dn(metal)~ pn(L) apresenta maior

dependência das caracteristicas o-doadoras de L quando os

ligantes N-heterociclicos exibem configuraç~o eis.

r

J

I
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TABELA 3.6 Valores de i\ .. (nm) dos complexos da série
mCL)(l.mo

[RuC12(dmso)2L2] e dos ligantes L (em MeOH-H 20

60:40(v/v»

1 L ligante isOmero cis-N isOmero trans-N
i
I

1
livre IL TC TC z TC' IL TCj, TC z TC gj, 9

IL

1

py ·255 262 298 320 370 263 290 320 350

4-bipy 240 245 326 364 384· 242 308 349 391
270sh 276sh 275sh

pyms 274 288 346 378 420 283 315 367 415

cpy 275 275 376 424 459 284 328 382 432

tbpy 254 265 293 306 340

pz 260 254 396 438 483 268 327 378 440

304sh 287.h 292sh

t
1

95



2
r = 0,99;

2
r = 0,95;

{
[

Os ligantes que são doadores-o t1picos, como a tbpy, têm

menor tendência a receber elétrons n do- ion metálico via

retrodoaç~o, ocupando o extremo superior das retas. Já com

ligantes como a cpy, que são receptores- n , há um abaixamento

de energia dos orbitais n do anel aromático, que permite maior

retrodoaç~o-n metal~ L.

O efeito global das interaç~es o e n pode ser melhor

expresso pela constante dos substituintes aromáticos de

Hammett (0)28. As correlaç~es lineares entre as energias das

bandas TC e estes parâmetros para os derivados piridinicos são

muito boas (figura 3.32), sendo dadas pelas equaç~es:

para o isÓmero cis-N:

ETC = 32, 8 (± O, 7 ) - 9(± 1) x Cf
2

; r = 0,98;
1

ETC = 3°,8 (± O, 4 ) 10,9(± 0,6) x Cf
2- . r = 0,99;

2
,

ETCa = 27,4(± 0,4) - 8,7(± 0,6) x Cf
2

; r = 0,99

para o isómero trans-N:

ETC = 34,4(± 0,3) - 6,1(± O,7)x o
1

ETC = 31,O(± 0,8) - 8(± 2) x o
2

2
ETC = 28(± 1) - 8(± 2) x o ; r = 0,93.a

A variação de ETC com o par~metro o é mais acentuada para

os isómeros cis-N, comprovando que a retrodoaç~o-n Ru(II)~ L é

mais sensivel à mudança de L quando os N-heterociclicos estão

em configuração eis.

Para ambos os isómeros, as energias das três bandas TC

variam de modo semelhante com o parâmetro de Hammett.

A diminuição de ETC com o aumento de Cf reflete o aumento

da retrodoação-n Ru(II)~ L à medida que aumenta o poder

receptor- n de L.

De um modo geral, as energias das bandas TC dos isOmeros

trans-N são maiores do que as dos isómeros cis-N, evidenciando

a ocorrência de maior retrodoação-n Ru(II)~ L quando os

ligantes N-heterociclicos estão em configuração eis.

Nos complexos [RuCl 2 (dmso)2L2]' existe uma competição

96
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entre os 1igantes N-heterociclicos e os sulfóxidos pelos

elétrons drr do Ru(II). A magnitude das retrodoaç~es-rr Ru(II)~

L e Ru(II)~ S dependerá da força n- receptora da molécula (L

ou S-), e também das caracteristicas do ligante que está em

trans ao receptor-no

Os is6meros trans-N possuem as duas moléculas de dmso em

posiç~es trans aos cloretos, o que propicia a ocorrência de

interaç~es trans-cooperativas do tipo doador-rr ~ Ru(II) ~

receptor-rr. Estas interaç~es contribuem para o fortalecimento

da retrodoação dos elétrons rr do metal para o S-dmso,

deixando-os menos disponiveis para os N-heteroclclicos.

99

Já nos is6meros cis-N, existe um N-heteroclclico

substituindo um dos S-dmso, em trans ao cloreto. Isto favorece

a retrodoação-rr para este L, desfavorecendo-a para o dmso que

passou a ocupar posição trans ao outro N-heteroclclico.

Esquematizando, temos o seguinte resultado para as

interaç~es rr :

IN IN

<C1 ~ l' ;li S <Cl. l' ;li IN
lRu

,. ':4 lRu
,.

" :w li :w<Cl ,/ ... 'li! S <Cl" ... 'li! S

IN S.
trans-N cis-N



100

3.3.3 Voltametria clclica

a. Comportamento eletroqulmico dos complexos

\
i .

Os complexos de py, cpy, 4-bipy, pyms, pz e N-mim

apresentam voltamogramas (figuras 3.33 e 3.34) com dois picos

anédicos intensos, que caracterizam a presença de duas

espécies isoméricas predominantes em solução, em cada caso.

Os potenciais an6dicosrn~ovariam significativamente com a

velocidade de varredura, exceto nos casos dos complexos de pz

e pyms.

Analisando as intensidades relativas dos dois picos, para

cada composto, verificamos que o isOmero trans-N, ou seja,

aquele que possui menor Ep, por analogia com a espécie B da

mistura de dmpz (M), predomina nas soluç~es dos complexos de

py, pz, pyms, cpy, 4-bipy e N-mim.

A origem dos picos menos intensos, que aparecem nos

voltamogramas, é discutida com maiores detalhes na seç~o 3.S.

O complexo de tbpy apresenta voltamograma reverslvel com

pardo

que a

contribui

redox

comprovam

potencial

3.7)

N-heteroclclico

(tabela

ligante

valor do

um único pico anódico intenso de Ep iguai a 1,29V (vs EPH, em

de menor Ep é bastante intenso nesteCH 3CN). O pico catédico

caso (vide seç~o 3.S).

Os dados obtidos

substituiç~o do dmso pelo

para um abaixamento do

apresentatrans-[RuBr 2 (pY)4]O

Ru(II)/Ru(III), em relação ao [RuCI 2 (dmso)4]' na série dos

N-heteroclclicos investigada.

Riley 22 também observou uma diminuição acentuada no

valor do potencial do complexo trans-[RuBr 2 (dmso)4] (E=l,SSV

quatro moléculas de dmso sãovs EPH, em CH 2CI 2 ) quando as

substituldas por piridina.

E=O,37V (vs EPH, em CH 2CI 2 ).

O mesmo comportamento foi observado por Harzin et

alii
z9

para derivados de Ru(II)-tetraazaporfirinogênio, Ru-TZ.
z+

O complexo [Ru(TZ)(dmso)2] apresenta E=1,36V (vs EPH), valor

este que sofre um decréscimo quando o dmso é substituldo pelo
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e 4-bipy.



102

1~',00.2

pz

IS)&Á

FIGURA 3,34 Voltamogramas

dos complexos de tbpy,

pz e N-mim.

'81,WiP'v ~---J

!
catod.

\O

tbpy

IS)loA

N-mim

IS}'oA

anod.

L

Q2

0,2 1,0 1,8



t

j
I

I
j

TABELA 3.7 Ep dos complexos (vs EPH, em CH
3

CN)
(100mV/s)

[RuC1 2 (dmso) 2L2J trans-N
isómero

cis-N

pz 1,43 1,53

cpy 1,35 1,46

dmpz 1,28 1,43

pyms 1,32 1,46

4-bipy 1,22 1,33

py 1,18 1,31

N-mim 0,99 1,06

tbpy 1,29

[RuC12 (dmso)4] = 1,70

103



Z+[Ru(TZ)(dmso)(py)] e

E iguais a 1,26 e 0,81 V

ligante piridina: OS complexos
Z+

[Ru(TZ)(PY)2] apresentam valores de

(vs EPH), respectivamente.

Com base nos valores de potencial redox (tabela 3.7),

conclu1mos que na série dos derivados com N-heteroclclicos, a

estabilizaç~o do rutênio no estado de oxidaç~o +2 é maior

quando as bases nitrogenadas est~o em configuraç~o eis,

evid~nciando maior estabilizaç~o do HOMO para os complexos

all-eis. em relaç~o aos eis-CI,eis-S, trans-N.

Verificamos que os potenciais de pico anódico dos

complexos correlacionam-se linearmente com os valores de pK~

dos ligantes N-heterociclicos, para ambos os isOmeros (figura

3.35). As equaç~es das retas s~o dadas por:

104

Ep (eis) = 1,61(± 0,06) - O,06(± 0,01) x pKa

Ep (trans) = l,4S(± 0,05) - O,062(± O,OOS) x pKa

Z
r = 0,87 ;

z
; r = O,S1.

t As correlaç~es s~o muito boas, considerando-se que o pK~

é uma medida que leva em conta principalmente os efeitos o,

enquanto que os valores de potenciais redox dependem, também,

dos efeitos n.

As retas s~o paralelas, indicando de que os potenciais de

ambos os isómeros variam de modo semelhante com a capacidade

o-doadora de L.

A diminuiç~o do potencial com o aumento do pKa evidencia

a maior estabilizaç~o do rutênio no estado de oxidaç~o +3 para

os ligantes mais básicos, que s~o melhores doadores-o. Para os

receptores- rr , os potenciais dos pares redox Ru(II)/Ru(III) s~o

mais elevados.

As correlaç~es lineares entre EpA e os parâmetros de

Hammett (o) (figura 3.36) também s~o boas, comprovando a

tendência de aumento dos potenciais redox à medida que aumenta

o poder receptor-rr de L. As equaç~es das retas s~o:

Ep (eis) = 1,33(± 0,04) + O,23(± 0,05) x o

Ep (trans) = l,1S(± 0,03) + O,26(± 0,07) x o

z
r = O,SO;

z
r = O,S3.
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Verificamos também que os valores dos potenciais redox

107

diminuem à medida que aumentam as

existindo correlação linear entre

equaç~es das retas são:

energias das bandas TC,

ambos (figura 3.37). As

Para o isOmero cis-N:

ETC = 78(± 1) - 34(± 4) x Ep
z

; r = 0,91;
i.

ETC = 78 (± 2) - 37 (± 7) x Ep
z

; r = 0,84;
i.

ETC = 69 (± 1) - 32 (± 4) x Ep
z

; r =0,92.
3

Para o isOmero trans-N:

ETC = 5 O, 3 (± O, 9) - 14(± 4) x Ep
z

; r = 0,72;
i.

ETC = 52 (± 1) - 18 (± 5) x Ep
z

; r = 0,75;z
ETC = 52 (± 1) - 21 (± 5) x Ep

z
; r = 0,79.

3

Estas correlações

energias das bandas TC

também são

não dependem

boas. uma vez que as

apenas dos potenciais

redox. sendo expressas pela equação:

ETC = PI - AE + ~C + ~P

onde: PI = potencial de ionização;

AE = afinidade eletrOnica do receptor;

6C = termo CoulOmbico e

~P = energia de emparelhamento.

Além disto. a estabilização o do estado fundamental, que

é considerada nas medidas eletroqulmicas, não é computada nas

medidas espectrosc6picas, uma vez que a energia do estado

excitado também é abaixada.

O aumento de Ep com a diminuiç~o de ETC, ou seja, com o

aumento da retrodoação-n metal~ N-heteroclclico, reflete a

contribuição das interaç~es dn(Ru)~pn(L) para a estabilização

do HOMO.

Os complexos contendo ligantes doadores-o, como a tbpy,

onde a retrodoação-n Ru(II)~ L é menor, são mais facilmente

oxidados do que aqueles que contêm ligantes receptores-n, como

pz e cpy.

As equaç~es das retas ETC x Ep para os isómeros cis-N
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possuem inclinaç~es semelhantes, fornecendo evidência~ de que

as energias das três bandas variam de modo análogo, em função

dos potenciais redox. O mesmo comportamento é exibido pelos

isOmeros trans-N. O potencial das espécies cis-N, no entanto,

é mais sens1vel à mudança do N-heteroc1clico.

b. Correlaç~es entre os potenciais redox dos complexos e os

parâmetros eletroquimicos dos ligantes

O parâmetro eletroquimico para ligantes (EL) foi

recentemente descrito por Lever
3Z

• O autor, considerando

contribuiç~es aditivas dos ligantes L para o potencial redox

do par Ru(II)/Ru(III), definiu este parâmetro como sendo 1/6

do valor do potencial da espécie RuL 6 em acetonitrila.

Na tabela 3.8 encontram-se os valores de EL dos ligantes

empregados neste trabalho e, na figura 3.38, o gráfico global

de Ep(complexos) em funç~o de E EL . Analisando-o, verificamos

que, para a série de N-heteroc1clicos investigada, os pontos

são muito próximos, com distanciamento maior para o N-mim.

Numa análise mais fina dos dados, excluindo o N-mim (figura

3.38 b). constatamos que existe correlaç~o linear entre

EP(complexos) e E EL para ambos os isómeros. sendo as equaç~es

das retas dadas por:
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Ep (eis) = O,46(± 0.05) + 0.8(± 0.1) E EL

Ep (trans) = O,48(± 0,04) + 0.9(± 0,1) E EL

Z
r = 0,91;

z
; r = 0,94.
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TABELA 3.8 Valores de EL

",

L

Cl

dmso

tbpy

py

4-bipy

pyms

cpy

pz

N-mim

EL (V vs EPH)

-0,24

0,47

0,23

0,25

0,27

0,29

0,32

0,33

0,08

As inclinaç~es das duas retas s~o pr6ximas de 1,0,
32

semelhantemente ao observado por Lever . Os valores dos

coeficientes lineares, que englobam contribuiç~es das energias

de ionizaç~o e dos termos eletrostáticos, no entanto,

apresentam desvios em relação ao de Lever
32

, que o definiu

como sendo igual a zero para a série de compostos de rutênio

que investigou. As interaç~es metal-ligantes podem ser os

fatores responsáveis pelos desvios observados na série

[RuC1 2 (dmso)2(N-heterociclico)2]'

Verifica~~s que existe uma correlaç~o linear entre EL e

pK~ dos ligantes (figura 3.39), que é expressa pela equaç~o:

EL = O,358(± 0,005) - O,020(± 0,001) x pK~
z

; r = 0,99,

O N-m~m n~o se enquadra nesta correlaç~o,

explicar o desvio exibido pelo ligante (figura

relaç~o aos demais N-heterociclicos da série ...

o que pode

3.38 a), em
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3.3.4 Espectros no infravermelho

Os espectros i.v. dos complexos [RuC1 2 (dmso)2L2] são

superposiç~es dos espectros das duas espécies isoméricas, o

que dificulta a atribuição. Além disto, a maior parte das

bandas dos ligantes N-heterociclicos tem frequência

coincidente com bandas do sulf6xido. Por isto, limitamo-nos a

identificar as regi~es principais das bandas dos ligantes, não

havendo condiç~es de efetuar uma atribuição detalhada. As

frequências encontram-se tabeladas no apêndice 1.

a. Complexos com ligantes pirazinicos

A pirazina livre (figura 3.40) possui simetria OZh e

apresenta 24 modos normais de vibração (5Ag + 1B1g + 28zg +

483g + 2Au +4B1U + 4Bzu + 2B3u) dos quais 10 são ativos no

infravermelho. Com a coordenação, o ligante sofre um

abaixamento da simetria local, passando a pertencer ao grupo

de ponto CZv. Dos 24 modos normais (SAi + 3Az + 481 + 88z para

simetria Czv), apenas 21 são ativos no infravermelho.

Os espectros encontram-se na figura 3.41. A análise dos

mesmos foi feita com base nas referências 8, 33-35.

z

(6) )--Y
N

113

FIGURA 3.40 Molécula de pirazina

. -1
A reglão de 3100 a 2850 cm é constituida de bandas que

correspondem às vibraç~es de estiramento das ligaç~es C-H

(v(CH)) dos ligantes pz e dmso, sendo que as de maiores

energias devem ter contribuição predominante do
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complexo em KBr (b).
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de

do
-1

cm

sobre

Va e Vs

-~cm é

aromático
-~cm há

devem-se,-~cm

~(CH) estão encobertas
-~pela banda larga que aparece em ~ 1090 cm , a qual tem grande

contribuição da v(50) do S-dmso.

A banda em 1015 cm-~ está na região das vibraç~es

N-heterociclico, uma vez que as energias das vibraç~es

dos giupos metilas do dmso estão abaixo de 3000 cm-~

O conjunto de bandas na faixa de 1590 a 1417

superposição com o 6(CH 3 ) do dmso.
-~As bandas em 1310 cm e em 1225

respectivamente, às vibraç~es 6(CH 3 ) do dmso e ~(CH) da pz.
-~A banda do complexo em 1155 cm é caracteristica

ligante N-heterociclico, aparecendo na frequência de 1148

para a pz livre 3a,34. Na literatura existe controvérsia

sua atribuição a ~(CH)33 ou V~434.

Outras bandas devido às vibraç~es

caracter1stico das vibraç~es de estiramento do anel

(v(anel» do N-heterociclico a~34, porém em 1417

t

I

I
I

[

r

I

I

respiração do anel aromático, e tem frequência próxima às das
-1 -~

bandas atribuidas à V1Z (1020 cm ) e Vi (1015 cm ) para

pirazina livre
34

. No complexo, entretanto, a banda é larga .e

apresenta, também, contribuição das vibraç~es r(CH 3 ) do dmso.

A região de 970 a 900 cm-1 apresenta superposição das

vibraç~es y(CH) da pz e r(CH 3 ) do dmso. Já a banda intensa em

815 cm-1 deve ter maior contribuição do y(CH).

A região de 750 a 600 cm-1
é caracteristica das vibraç~es

y(CH), ~(anel) e y(anel) da pirazina, apresentando também

bandas devido às vibraç~es v~ e Va (CSC) do dmso.

b. Complexos com ligantes piridlnicos

A piridina (figura 3.42) pertence ao grupo de ponto CZv e

possui 27 modos normais de vibração (10A~ + 3Az + 5B~ +

9Bz)36, mantendo a simetria local com a coordenação ao Ru(II).

Os espectros encontram-se na figura3.43. A identificação

das bandas foi feita com base nas referências 8, 35-37.



FIGURA 3.42 Molécula de piridina
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As bandas na região de energia mais alta (3100 a 2920

cm-~) devem-se às vibraç~es v(CH) da piridina e do dmso.
-~Em 1605 e 1488 cm aparecem bandas caracteri sticas dos

. d 1 d .. d· 3d.37 Já b d . testloramentos o ane a plorlo lona . a an a ln ensa em

1450 cm-~, apresenta contribuiç~es do v(anel) da py. além do
-~6(CH

3
) do dmso. Em 1420 e em 1305 cm também aparecem bandas

-~das vibraçé:Ses ê(CH
3

) do dmso. A banda em 1288 cm está na

regi~o do 6(CH 3 ), mas pode ter contribuiç~o de v(anel),

considerando a atribuiç~o de Draeger
3d

para a piridina livre.

Bandas correspondentes às vibraç~es ~(CH) da py aparecem
-~ .

nas frequências de 1215 e 1150 cm e, também, encobertas pela

banda em 1095 cm-~, que tem contribuiç~o predominante do v(SO)

do S-dmso.
-~O conjunto da bandas na faixa de 1045 a 1010 cm é

dificil de atribuir. Nesta regi~o estão as vibraç~es ~(CH3) do
-~dmso e respiraç~o trigonal do anel da py. A banda em 1035 cm

deve ter contribuiç~o de V1Z, pois para a piridina livre esta
-saparece em 1030 cm .

A outra vibração de respiração do anel do N-heterociclico
. -s 3d.37

(v~), que aparece em 991 cm para a py livre, é dif1cil

de identificar no espectro do complexo, pois pode estar

encoberta pela banda intensa em 1010 cm-~.
-1

Na regi~o de 975 a 900 cm est~o as vibraç~es Y(CH) da
-spy e r(CH 3 ) do dmso. A regi~o de 780 a 635 cm engloba as

vibraç~es y(CH) e ~(anel) da py e também v. e Va (CSC) do

dmso.
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FIGURA 3.43 Espectros i.v. da py liquida (a) e do

respectivo complexo em KBr (b).
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Os demais ligantes da familia da piridina: cpy, pyms e

tbpy, permanecem com a simetria local (Czv) inalterada com a

coordenaç~o. Todos possuem 24 modos normais de vibraç~o

associados ao anel aromático e mais os modos associados aos

grupos substituintes dos anéis. Para a 4-bipy, a simetria

local é abaixada de DZh para CZv, como no caso da pirazina.

Os espectros encontram-se nas figuras 3.44 a 3.47. Como

estes compostos também s~o constituidos de misturas de

isómeros, n~o é possivel efetuar uma atribuiç~o detalhada dos

espectros. Na tabela 3.9 s~o dadas as faixas caracteristicas

das principais bandas dos ligantes.

As bandas que aparecem na região de 1070 a 1100 cm-1

caracterizam a coordenaç~o do dmso via S ao Ru(II) em todos os

compostos.

Na região de baixa energia (figura 3.48), as bandas entre

400 e 450 cm-
1

devem-se a superposiç~es das vibraç~es v(Ru-S)

e v( Ru-N). O aparecimento de bandas ao redor de 350 e 240 cm-1

dá indicios de que há cloretos em configuraç~o CiS
S
,9 nestes

compostos.

c. Complexo de H-mim

O N-metilimidazol apresenta 18 vibraç~es fundamentais

associadas ao anel, além das vibraç~es associadas ao grupo

substi tu in te 39 •.
Na figura 3. 49 est~o os espectros do· complexo e

respectivo ligante.

Na região de 3100 a 3130 cm-1, aparecem as bandas devidas

às vibraç~es v(CH) do N-mim. De 3025 a 3000 cm-1 as bandas

v(CH) do N-mim superp~em-se às bandas v(CH) do dmso.

As vibraç~es de estiramento do anel (v(anel» do N-mim

estão na região de 1560 a 1400 cm-1
, sendo que abaixo de 1500

-1
cm já sofrem degenerescência acidental com as bandas 6(CH

3
)

do dmso e do N-mim.

Na região abaixo de 1300 cm -1 estão as vibraç~es de

118



119

•'ü
c:..
E
OI
c:
:!- (a)

4000

.~
u
c:.'"
°e
OI
c:
~

,e (b)

4000

FIGURA 3.44 Espectros i.v. da cpy em Fluorolube/Nujol (a)

e do respectivo complexo em KBr (b).

200



•'ü
co.
Ê
li!
C•-- (a)

120

4000

.!!...
co.-'e..
c
~

(b)

4000

FIGURA 3.45 Espectros i.v. da tbpy liquida (a) e do

respectivo complexo em KBr (b).

200



•u
c..
i
OI
c
~

(aI..

..

...
c...
"e
OI
c
~.. ( b)

121

200

4000 3500 3000 1400 200

FIGURA 3.46 Espectros i.v. da pyms liquida (a) e do

respectivo complexo em KBr (b).



122

•ü
c••-E
UI
c
~

•·ü
c

'ClI

4000 200

FIGURA 3.47 Espectros i.v. da 4-bipy em KBr (a) e do

respectivo complexo em KBr (b).



.!
u
c:
.~

'e
'"c:
~-IC

a

600 400

123

8N
J d

600 400 200 600 400 .200600 400 200 600 400 200

FIGURA 3.48 Espectros i.v. dos complexos de pz (a);

py (b); pyms (c); cpy (d) e 4-bipy (e)

na regi:o de baixa energia



deformaç~o do anel imidaz6lico e, também, as vibraç~es de
-1

r (CH 3 ) ( 1020-800 cm ) e de est iramen to s imétr ico e

assimétrico (CSC) (750-650 cm-
i

) do dmso.

A existência de uma banda larga na regi~o de 1110 a 1065
-1

cm no espectro do complexo comprova a coordenaç~o do dmso

via S ao Ru(II).
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TABELA 3.9 Principais faixas de frequências e vibraçees

càracter1sticas dos compostos [RuCI 2 (dmso)2L2],

onde L = cpy, pyms, tbpy e 4-bipy (A);

Atribuiç~o tentativa das principais bandas dos

grupos substituintes dos anéis aromáticos (8)

126

-1
atribuiç~o tentativav (cm )

ligante complexo (8)

cpy 2239 2230 1.'(CN)

pyms 1730 1730. 1.'(C=O)
1285 1295 1.'(COC)

tbpy 2960 2960 1.'(CH
3

)

I
I

faixas de frequência
-1

(cm )

3130 - 3040

3030 - 2840

1620 - 1490

1480 - 1370

1315 - 1290

1290 - 1150

1110 - 1060

1030 - 800

800 - 600

Referências lO, 35-38;

vibraç~es caracteristicas

(A)

1.'(CH) de L

1.'(CH) de L; 1.'(CH) do dmso

1.'( anel)

1.'(anel); 6(CH 3 ) do dmso

6(CH 3 ) do dmso; ~(CH) de L

~(CH) de L

~(CH) de L; 1.'(50) do S-dmso

r(CH 3 ) do dmso; ~(CH) de L;

y(CH) de L; resp. anel

y(CH) de L; y(anel);

~(anel);

1.'a e 1.'5 (CSC) do dmso

•superposta às vibraç~es 6(CH
3

) do dmso.
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3.4 ESTUDO CIN~TICO DO PROCESSO DE AQUAÇÃO T~RMICA DO

COMPLEXO [RuC12Cdmso)2Cdmpz)2] CP)

Para detectar a saida dos diferentes ligantes, empregamos

técnicas especificas, com base nas propriedades e

caracteristicas particulares de cada um.

A base heterociclica nitrogenada é responsável pelo

aparecimento de bandas de absorção no uv (IL) e visivel (TC

Ru~ L), permitindo acompanhar sua dissociação por

espectroscopia eletrOnica. ° cloreto, que é um ligante

aniOnico, pode ser detectado pelo método condutométrico. Já

para investigar a dissociação do sulf6xido, a técnica de

voltametria clclica, com detecção do produto da reaç~o de

complexação do dmso com o ion aquopentacianoferrato(II),

mostrou-se mais útil. A determinação do dmso via método

eletroquimico encontra-se descrita no apêndice 2 e na

referência 40. Empregamos esta mesma técnica também para

detectar a salda da dmpz, acompanhando a formaç~o do produto
. 3-

de sua complexação com o ion [Fe(CN)SH 20] . Para analisar as

espécies substituldas resultantes do processo de aquaç~o

térmica, utilizamos também a técnica de HPLC- fase reversa com

o detector HP.

3.4.1. Acompanhamento da cinética de saida da dmpz por

espectroscopia eletrOnica e HPLC

° acompanhamento do espectro eletrOnico do complexo em
o

solução aquosa, à temperatura de 43,8 C, em funç~o do tempo

encontra-se na figura 3.S0. A saida do ligante N-heterociclico

é comprovada pela intensificação da banda em 274nm, que é
•caracteristica da transição interna n ~ n do grupo aromático

do ligante livre. As bandas IL da dmpz coordenada (29Snm) e TC

(Ru~L) diminuem de intensidade, desaparecendo totalmente no

espectro do produto final substituido.
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Acompanhando o decaimento das bandas, construimos as

curvas cinéticas para a saida da dmpz, para três comprimentos

de onda diferentes: 295nm (IL), 320nm (IL+TC) e 350nm (TC). As

três curvas apresentaram comportamentos semelhantes.

O aspecto da curva cinética e a linea~idade do gráfico de

ln(At-A~d) em função do tempo (para 75% do andamento da

reação) (figura 3.51) caracterizam um processo monofásico de

pseudo-primeira ordem
41

(o ligante substituinte está em

excesso, pois é o próprio solvente, água).

As equaç~es das retas ln(At-At+d) vs t para os

três À investigados s~o as seguintes:

À=295nm :
-2 z

y = 0,87(± 0,02) - 2,26(± 0,06).10 x; r = 1,0;

À=320nm :
-2 z

y = 0,30(± 0,02) - 2,37(± 0,06).10 x; r =1,0;

À=350nm : -2 2
Y =-0,24(± 0,03) - 2,6(± 0,1).10 x; r = 0,99,

128

sendo que seus coeficientes angulares correspondem às

Após o

diminui,

constantes de velocidade aparentes de saida da dmpz (método de

Guggenheim)41.

Apesar de haver uniformidade no decaimento das bandas e o

comportamento das curvas cinéticas evidenciarem a ocorrência

de um processo monofásico, o desaparecimento total das bandas

TC dá indicaç~es de que as duas, e n~o apenas uma, moléculas

de dmpz sofrem labilização.

Esta discordância pode ser esclarecida com o registro dos

espectros eletrónicos das espécies substituidas resultantes do

processo de aquaç~o térmica.

Verificamo~ que o cromatograma do complexo original,

antes do aquecimento, apresenta um único pico com tempo de

retenção absoluto (Tr) igual a 150s (figura 3.52).

aquecimento da amostra, a intensidade deste

aparecendo novos picos (figura 3.52).

No cromatograma registrado após 15 min de aquecimento,

existem dois outros picos, cujos tempos de retenç~o s~o iguais

a 195 e 107 s. O primeiro, deve-se ao N-heterociclico

dissociado, conforme constatamos analisando o espectro da
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FIGURA 3.50 Aco~panha~ento da cinética de aquaç~o do
-4

[RuC12(d~sO)2(d~PZ)2] (F) (1,Ox10 H) por

espectroscopia eletrOnica (registro de 10

e~ 10 ~in).
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FIGURA 3.51 Curva cinética para a salda da d~pz (À =295n~)

(a) e gráfico ln(Al-At+d) vs t , d=60 ~in (b).
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espécie

espectro

original

primeira

cujo

complexo

espécie eluida. ° segundo, atribuimos à

substituida, [RuCI 2 (dmso)2(dmp z)(H 20)],

eletrOnico (figura 3.52) assemelha-se ao do

n~o-substituido.

Após 30 min de aquecimento, surge um 4 9 pico, com Tr=

100s. Como o espectro eletrOnico da espécie correspondente n~o

apresenta bandas na regi~o do visivel, que caracterizariam a

presença do cromóforo dmpz no complexo, podemos atribui-lo ao

produto resultante da dupla aquação, ou seja, à espécie

bissubstituida: [RuCI2 (dmso)2(H 20)2]'

Construindo o gráfico da altura do pico cromatográfico do

complexo n~o-substituido em funç~o do tempo (figura 3.53 a),

obtivemos a curva cinética para a dissociação da dmpz. Esta

curva caracteriza um processo monofásico, de pseudo-primeira

ordem, que pode ser comprovado pela linearidade do gráfico

In(At-At+d) em funç~o do tempo (figura 3.53 b), cuja equaç~o

da reta é dada por:

-2 Z
Y = 1,90(± 0,02) - 3,75(± O,09)xl0 x j r = 1,0.

A curva cinética corresponde à saida da 1~ molécula de

dmpz, uma vez que foi construida a partir da altura do pico do

complexo original, cujo tempo de retenç~o difere dos tempos de

retenç~o das ,espécies substituidas.

Na detecç~o por espectroscopia eletr6nica, no entanto, o

desaparecimento das bandas TC (figura 3.50), evidencia a

dissociação completa das moléculas de dmpz. Temos, neste caso,

uma situaç~o especial em que uma cinética bifásica exibe

comportamento caracteristico de processo monofásico.

Consideremos o sistema de duas reações consecutivas

abaixo:
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fIGURA 3.53 Curva cinética (a) e gráfico In (Al-Al+d) vs t,

d= SOmin (b) para a salda da dmpz, acompanhada por
HPLC (~ = 210nm).



[RuCI2 (dmso)2(dmpz)2]
(A)

;:Z10) li
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+

[RuC12 (dmso)2(dmp z)(H20)]

(B)

+H 0lf
( k:)

[RuCI2 (dmso)2(H20)2]

(C)

+ dmpz

dmpz

A absorbância total para este sistema, no tempo t, é dada

por (vide apêndice 3):

Al = & l[A] + & l[B] + & I[C] ,
A B C

e

Al - Aro = IAo ([(k2-k1)(& -& ) - k1(& -& )]
A C C B

-k1t
e +

+ kztk1(& -& ) e } / (kz-k1)
C B

(equação 1) 4Z.

Um dos casos particulares em que o gráfico 1n(At-Aoo) vs

tempo satisfaz a condiç~o de linearidade, para pelo menos 75%

do andamento de uma reaç~o, num processo bifásico, é aquele em

que as constantes de velocidade e as absortividades molares

das espécies relacionam-se segundo a express~o41:

kt/kz = (& -& ) / (& -& )
C A B A

(equaç~o 2).

No caso do complexo de dmpz, como o produto n~o absorve

nos comprimentos de onda investigados: & =0. Assim, a equaç~o
c

(1) reduz-se à equaç~o (3):

onde:

At - Aro = & (lAo) + e<Pk1t
A

<P = (& -c ) / c
B A A

(equação 3),
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° coeficiente angular da reta é igual a ~k~ _e

corresponde ao valor da constante de velocidade aparente (kob.

= kob_ervado) de formação do produto C.

Como o espectro da espécie B é semelhante ao da espécie A

(figura 3.52 b) e o cromqforo responsável pelo aparecimento

das bandas TC envolve o N-heterociclico, podemos considerar

que e = 1/2 e , uma vez que na espécie B o número de moléculas
B A

de dmpz é reduzido à metade em relação ao da espécie A.

Neste caso:

kobs; = ~k1 = [( e -e ) / e ] k1
B A A

ou Ik1 = - 2 kobs;I .
E, como a relação kz/k~ é dada pela equação (2), temos

que:

kz = 1/2 k1 ou kz = -kobç; I
Os valores das constantes de velocidade, calculados pelo

método de Guggenheim4~, e dos tempos de meia-vida, calculados

através da expressão: t1/2 = In2/k (considerando reaç~es de

pseudo-primeira ordem) encontram-se na tabela 3.10.

3.4.2 Acompanhamento da saida da dmpz e do dmso por

voltametria ciclica

43estável ,bastante

Acompanhamos também a dissociação do ligante

N-heterociclico por voltametria ciclica, via complexação com o

ion aquopentacianoferrato(II).

A dmpz forma um complexo
3-

reagindo com o ion [Fe(CN) 5H20] :

3
[Fe(CN)5H20] + dmpz -+

3-
[Fe(CN)5 dmpz ] + H2 0 .



° lon aquopentacianoferrato (II) foi gerado em solução, a

partir do aminocomplexo [Fe(CN)5NH3]3- (vide apêndice 2).

° [Fe(CN)5dmpz]3- exibe comportamento eletroqu1mico
44

revers1vel com E1/2 = O,537V (vs EPH) . Este valor de

potencial é bem distanciado do E1/2 do aminocomplexo (0,340V

vs EPH)4~, permitindo acompanhar as mudanças que ocorrem nos

voltamogramas.

A salda do sulfóxido também pode ser detectada da mesma
3-

forma, pe la anál ise do i on [Fe (CN) 5dmso] , produ to da reação

do [Fe(CN)5H20J3- com o dmso (vide apêndice 2).

Na figura 3.54, apresentamos o acompanhamento

eletroqulmico da reação do complexo [RuCl 2 (dmso)2(dmp z)2] (P)
3- o

com o 10n [Fe(CN)5H20] , à 39 C. Analisando-a, observamos o

decaimento do pico do aminocomplexo, enquanto aumentam os
3- 3-

picos do [Fe(CN)5dmpz] e do [Fe(CN)Sdmso] , em função do

tempo. Este comportamento evidencia a labilização de ambos os

ligantes no complexo.

A curva cinética, construida a partir das correntes de

pico do [Fe(CN)Sdmp z]3-, medidas a 0,57V, em função do tempo,

e o gráfico de ln(A~Al.d) vs t (figura 3.55) caracterizam um

processo monofásico, de pseudo-primeira ordem. A equação da

reta é dada por:

135

-2Y = 1,24(± 0,02) - 3,13(± O,OS)xl0 x 2
r = 1,0.

Para o dmso, fizemos uma estimativa da constante de

velocidade, a partir do gráfico de ln(ip), medidas a O,87V, em

função do tempo, empregando o método das velocidades
. . . . 41lnlclals

Os dados encontram-se na tabela 3.10.

3.4.3 Acompanhamento da cinética de salda do ligante

cloreto

A curva cinética para o cloreto foi construlda a partir



136

L

-

[Fe(CN)SNH 3]3
a

1,00

!
catodo

t (min)

a: 17
b:20
c:25
d:30

E (V vsEPH)

d até n: A :: 10
n até p: â :: 20

q:220

0,700,500,30+0,10o-0,10

I 13,S}'-A

anod.

-0,28

Figura 3.54 Acompanhamento da reação do complexo de

(3,7xlO-
3
M em KCl O,lM, contendo ácido acético) com

-3aquopentacianoferrato(II) (1,3xlO M, contendo NH
3

),

voltametria ciclica (39°C, v= lOOmV/s).
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o ion
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(P)
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FIGURA 3.55
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dos valores de condutância da solução em função do tempo. Esta

curva e a linearidade do gráfico In (At-At+d) vs t (figura

3.56), cuja equaç~o da reta é dada por:
-2 2

Y = 4,748(± 0,009) - O,54(± O,02)x10 x j r = 1,0,

caracterizam um processo cinético monofásico, de

pseudo-primeira ordem, para a dissociação do ânion.

O valor da condutância molar da soluç~o no tempo infinito,

medido a 25°C, é igual a 87 ohm-1cmzmol-1
, tipico de eletr61ito

1:14~4?, o que caracteriza a labilização de apenas um dos

cloretos. ° outro ânion permanece na esfera de coordenação do

lon metálico.

Os valores de k e t1/Z encontram-se na tabela 3.10.

3.4.4 Comentários

Analisando a tabela 3.10, constatamos que, quando

dissolvido em água, o complexo [RuC1 2 (dmso)2(dmp z)2]' de

estrutura cis-CI,cis-S, trans-N, sofre um processo de aquação

térmica, com labilização preferencial do N-heterociclico. A

dissociação dos ligantes sulfóxido e cloreto também ocorre,

porém, mais lentamente. ° cloreto é o ligante mais inerte,

adias,7após

e[RuCI 2 (S-dmso)3H20]

depois de 3h , a 37°C,

do segundo cloreto n~o ocorre mesmo

espécies

sendo sua salda precedida pela do dmso.

Comportamento semelhante ao exibido por este complexo, em

relação ao cloreto, também foi observado para o complexo de

partida, CiS-[RuCI
2

(S-dmso)3(O-dmSO)]4e. Neste, após a rápida

dissociação do O-dmso, o estado final do equillbrio entre as
+

[RuCI(S-dmso)3(H 20)2] é

°e, somente após 12h ,a 25 C.atingido

A perda

25°C.

No caso do complexo all-cis-[RuCI2 (S-dmso)2(4-N02 im)2], a

dissociação do cloreto que ocupa posição trans ao 4-N0
2

im é

instantânea (condutividade molar = 110,8 ohm-1mol-1cm 2
, em

água), porém, a perda do ãnion que está em trans ao S-dmso,

n~o ocorre mesmo apÓs dois dias 4
?
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FI5UP~ 3.55 Curva cinética (a) e gráfico In(At-At+d) vs t, d=

340 min (b) para a salda de CI- (43°C), por via

condutométrica.
Neste caso, A corresponde ao valor da condutância.



TABELA 3.10 Constantes cinéticas de salda dos ligantes

(calculadas pelo método de Guggenheim)41 e

tempos de meia-vida das reaçees de substituiç~o

no [RuC1 2(dmso)2(dmp z)2] (P)

técnica Z -1
tuz( min) T(oC)ligante k x 10 (min )

dmpz ee k1= 4,8(± 0,1) 14 43,8

kz= 2,41(± 0,07) 29

HPLC k1= 3,75(± 0,09) 18 43,7

vc kob~= 3,13(± 0,06) 39,0

dmso vc 0,8 39,0

Cl - cond. O,54(± 0,02) 128 43,0
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A inércia do ligante CI nos sulfóxidos de rutênio (11) é

um fato interessante, uma vez que a labilidade deste ion em

soluç~es aquosas de complexos em geral, é normalmente elevada.

O comportamento observado, no entanto, é explicado pelas

interaç~es trans-cooperativas do tipo:

(doador-n) CI- ~ Ru(II) ~ S (receptor-n ). que contribuem

para manter o cloreto coordenado ao ion metálico.

No trans-[RuCIZ(S-dmso)Z(dmpz)z], estas interaç~es. que

ocorrem no plano da molécula, fortalecem a retrodoação dos

elétrons n do Ru(II) para as moléculas de S-dmso, deixando-os

menos disponiveis para a retrodoação-n Ru(II) ~ N-hetero

ciclico. Isto acarreta um enfraquecimento das ligaç~es axiais

Ru-L. o que justifica a dissociação preferencial das moléculas

de dmpz. As interaç~es rutênio-sulfóxido, portanto, exercem

importante papel sobre o comportamento quimico do complexo em

solução.
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3. 5 RESULTADOS PRELI MI NARES OOS ESTUDOS SOBRE o PROCESSO

FOTOQU't MI CO E DE I SOHERI ZAÇÃO DE LI GANTE NO

[RuC12Cdmso)2Cdmpz)2]

Nesta seç~o, apresentamos os resultados preliminares de

dois tópicos que incluimos na proposta de continuidade deste

trabalho (vide seç~o 3.8). S~o assuntos de interesse, que

ainda est~o em estudo, merecendo investigaç~o mais

aprofundada.

3.5.1. Resultados preliminares da investigaç~o do

processo fotoquimico

Verificamos que o complexo de dmpz (P), quando dissolvido

em solventes tais como: água, metanol, acetonitrila e etanol,

sofre alteraç~es, se exposto à radiaç~o u.v. e visivel.

Na figura 3.57, mostramos o acompanhamento do espectro

eletrónico e o cromatograma de uma solução que deixamos

exposta à radiação de uma lâmpada de mercúrio. Analisando-a,

observamos alteraç~es na regi~o das bandas TC metal~ligante:

inicialmente, há uma intensificaç~o na região de 350 a 400 nm

e, depois de 10 min, a intensificação ocorre na região de 400

a 500 nm, o que indica que podem estar ocorrendo dois

processos consecutivos. Após 1h de exposição, duas bandas, com

À iguais a 378 e 444 nm, s~o definidas.

Após 9 min de exposição à luz, a amostra apresenta um

pico cromatográfico, cujo tempo de retenção (179s) é menor do

que o do complexo original (245s). A conversão total a esta

espécie ocorre já após 5 min de exposição e a ausência de pico

cromatográfico caracterlstico de dmpz dissociada (253s),

evidencia que a salda do N-heterociclico n~o deve ser

predominante, pelo menos no primeiro processo.

Comparando o voltamograma da solução exposta à

com os voltamogramas do complexo original e do

submetido ao aquecimento (figura 3.58), constatamos que há
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FIGURA 3.57 Espectro eletrónico (a) e cromatograma (b) de uma

solução aquosa do complexo de dmpz (P) exposta

à luz: coluna C-8; FM: MeOH-H 20 60:40 (v/v);

v= 1,1 ml/min; À=210 nm.
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diferenças nos potenciais redox das espécies formadas em cada

processo.

A espécie resultan~e do processo térmico possui potencial

redox mais elevado do que o complexo original, evidenciando a

salda do N-heteroclclico, uma vez que a substituiç~o deste por

acetonitrila deve acarretar uma elevaç~o do valor do

pot~'cialzz. Já o abaixamento do potencial para as espécies

resultantes do processo fotoqulmico, em relaç~o ao complexo

original, dá indicios de que pode estar havendo labilizaç~o

preferencial do dmso, neste caso.

3.5.2. Detecç~o do processo de isomerizaç~o do dmso via método

eletroquimico

Na figura 3.59 apresentamos os voltamogramas clclicos dos

complexos [RuCI 2(dmso)4] e [RuCI 2 (dmso)2(tbpY)2]'

Analisando-a, observamos a existência de um par de picos

catódico/anódico de potenciais próximos de 1,0 V (para o

primeiro) e 0,50 V (para o segundo). Estes picos SÓ aparecem

quando o potencial de oxidaç~o do par Ru(II)/Ru(III) é

atingido, caracterizando a formaç~o de espécies onde o rutênio

está no estado de oxidaç~o +3. Os retornos anódicos s~o

observados já nas primeiras varreduras somente quando estas se

iniciam no sentido de maior para menor potencial. Com

varreduras ciclicas, ocorre um aumento nas intensidades destes

picos, enquanto que os picos originais, cujos potenciais s~o

mais elevados, diminuem. Estes resultados nos·levam a concluir

que o sulfóxido pode estar sofrendo um processo de

isomerizaç~o.

O rutênio no estado de oxidaç~o +2 prefere coordenar-se

ao enxofre que tem caracteristicas moles; porém, quando

oxidado, o ion metálico adquire caracteristicas duras,

preferindo a coordenaç~o ao oxigênio~ Assim, os picos de

potenciais mais baixos podem ser devidos às espécies oxidadas

dos complexos, nas quais o dmso está isomerizado,
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Figura 3.59 Varreduras ciclicas dos voltamogramas dos

complexos [RuCl2 (dmso)4] (a) e

[RuC1 2(dmso)2(tbPY)2] (b) (em acetonitrila;

v= lOOmV/s).



coordenando-se ao Ru(III) via O, segundo as seguintes etapas:
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Ru(II) - S-dmsci

't

Ru ( I I) - O-dmso

-+

+-

Ru (I I I) - S-dmso
+

Ru(III) - O-dmso

Processos de substituiç~o do dmso pelo solvente também

s~ possiveis49
,50. Porém, particularmente no caso do complexo

de tbpy, pudemos descartar a hipótese do pico ser devido à uma

espécie substituida, uma vez que verificamos que o

comportamento eletroquimico do complexo em acetonitrila

assemelha-se ao exibido pelo mesmo em dmso puro.

~ interessante notar que este pico n~o aparece para o

isOmero trans-N de dmpz (figura 3.13), mas aparece nos

voltamogramas de todos os demais complexos (figura 3.33 e

3.34), que s~o constituidos de misturas dos isOmeros trans-N e

eis-No Isto fornece evidências de que a isomerizaç~o de

ligante ocorre predominantemente nos isómeros eis-N, como o do

complexo de tbpy.

As moléculas de dmso mais susceptiveis a sofrer

isomerizaç~o devem ser, portanto: aquela que ocupa posiç~o

trans ao N-heterociclico nos isOmeros eis-N dos complexos da

série [RuCI2(dmso)2L2] e aquela que é trans à molécula do

solvente que está substituindo o O-dmso no [RuCl 2 (dmso)4].
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Espécies polinucleares com complexos de rutênio têm

grande importância na quimica dos compostos de valência mista,

sendo interessantes do ponto de vista de estrutura eletrOnica,

foto-reatividade e propriedades redox~1-~•.

Com intuito de verificar a possibilidade de formaç~o de

polinucleares com os complexos da série [RuClZ(dmso)ZL Z], e

examinar as interaç~es entre s1tios metálicos em polinucleares

formados com sulfóxidos de rutênio, investigamos o

comportamento do derivado [RuC1 2 (dmso)2(pz)2] na presença do

ion aquopentacianoferrato (11).

Os nitrogênios livres dos anéis piraz1nicos do complexo

de rutênio-dmso-pz s~o potencialmente ligantes,

coordenar Fe(II), originando espécies polinucleares

podendo

onde as

pirazinas atuam como ponte entre os centros metálicos de

Fe(II) e Ru(II).

° [RuCl Z(dmso)Z(pz)2] pode, ent~o, formar espécies bi e

trinucleares com o [Fe(CN)S]~' através de reaç~es dos tipos:

3
[RuClZ(dmso)Z(pz)z].+ [Fe(CN)SHZO]

r::"-o 3
[pzC12(dmso)ZRu-N~N-Fe(CN)S] - + HZO

e

3
[RuCl Z(dmso)Z(pZ)2] + 2 [Fe(CN)SHZO]

•
ó

[Fe(CN)SpzClZ(dmso)2RupzFe(CN)S] + HZO

Sabemos, entretanto, que o [RuC1 2 (dmso)2(pz)2] n~o é um

composto puro, mas sim constitu1do de uma mistura dos isOmeros

geométricos cis-N e trans-N. Como a pro~abilidade estat1stica
3-

para coordenar o grupo [Fe(CN)S] é igual para ambos OS

isOmeros
55

, há possibilidade de se formarem:

I a) espécies binucleares (lRu:1Fe) derivadas cio trans-Nj

I

t



,

b) espécies binucleares (lRu:1Fe) derivadas do cis-N, contendo

pz-Fe em trsns ao dmso ou pz-Fe em trsns ao cloreto, e

c) espécies trinucleares (lRu:2Fe) dos tipos cis-N-Fe e

trsns-N-Fe:
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Acompanhando espectrofotometricamente a titulaç~o de uma

soluç~o aquosa, recém-preparada, do complexo de pirazina com o

ion aquopentacianoferrato(II), observamos a intensificaç~o de

uma banda de absorç~o em S30nm, que é comum a todas as

espécies, binucleares (1Ru:1Fe) e trinucleares (1Ru:2Fe). Esta

banda é semelhante às observadas para os complexos
3-!:Sd + Z- !:Sd

[Fe(CN)Spz] (4S9nm) e [Fe(CN)S(pzMe)] (662nm),

evidenciando a coordenação do Fe(II) aos nitrogênios

periféricos do [RuCI 2 (dmso)2(pz)2]. Ela é caracterlstica do

crom6foro Fe-pz, podendo ser atribulda à transição de
• •

transferênc~a de carga Fe(dn) ~ pz(n ).

Investigamos a cinética de dissociação das espécies

trinucleares empregando dmso como capturador do grupo
3-

[Fe(CN)S] . Ambos formam um complexo bastante estável
-1 -1

( krorma.çoo = 370 Ms), que n~o absorve na região do

visivel (À =3S2nm) (vide apêndice 2). As espécies trinucleares

foram obtidas a partir da reação do complexo de pz com o lon

aquopentacianoferrato(II) em excesso de 10 vezes por 2hs, sob

atmosfera de argónio. Adicionamos, então, dmso em excesso de

100 vezes em relação ao Ru e monitoramos o decaimento da banda

Fe~pz (figura 3.60).

t

I

···N(O) ........TRANs

N

Cl I /5
.......... Ru"'"

CI/ 1'5

C~)
N
I
Fe(CN)S

Cls
".. 5

CI I 5
.......... R /'"
/",U

CI l ........ N ...............
N \ O \

C~) '--./N .•••

I
Fe(CN)s

A curva cinética de dissociaç~o e o gráfico In (Al-Al+d)
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vs t, (figura 3.61), exibem comportamento caracteristico de

processo monofásico, de pseudo-primeira ordem. A reaç~o, no

entanto, é bifásica, pois engloba a saida consecutiva de dois

grupos pentacianoferrato(II), uma vez que a absorbância final

no À = 530 nm é igual a zero:

3
[Fe(CN)5 dmso ]

+ dmeo

( ki.)

3
[RuCI 2 (dmso)2(pz)2(Fe(CN)5)] +

+ dmso 1
( kz)

d-
[RuCI 2(dmso)2(pz)2(Fe(CN)5)2]

1

[RuCI 2 (dmso)2(pz)2] +
9

[Fe(CN)5dmso ]

Como as espécies bi e trinucleares absorvem no mesmo

comprimento de onda, a relaç~o entre suas absortividades

molares é: &<bi.nuclea.r)= i./z &<lri.nuclea.r) . Esta cinética

enquadra-se também no caso especial em que o comportamento

bifásico aparenta ser monofásico. Assim, a relaç~o entre as

constantes de dissociação da primeira (k1) e da segunda (kz)

moléculas de pirazina é : k~ = 2kz (vide seç~o 3.4).

O valor de & das espéc ies 2: 1 é da ordem de 1, O x 10 4
-i. -i

H cm , sendo próximo do & apresentado pelo trinuclear
4- 4 -i -i. ~~

[Ru(bpz)3(Fe(CN)5)2] (1,7 x 10 H cm ) ..

O valor da 2
G

constante de velocidade de dissociaç~o do

[RuCI 2(dmso)2(pz)2(Fe(CN)5)2]d- (kz) foi calculado pelo método

de Guggenheim4~e o da 1
G

constante (k1), através da express~o

ki= 2kz . Os resultados encontram-se na . tabela 3.11,

juntamente com alguns dados da literatura para polinucleares

formados a partir de trisbipirazina-Ru e tetraamin-Ru com o

ion pentacianoferrato(II), via ponte pirazinica.

Comparando os dados, verificamos que as constantes de

dissociaç~o dos grupos pentacianoferrato(II) do sulfóxido de

rutênio s~o menores do que as dos derivados detrisbipirazina e

tetraamin-Ru. Isto evidencia uma maior estabilidade da ligaç~o

Fe(II)-pz para o sulfóxido de rutênio, nas cond içe5es
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analisadas.

Apesar da constante de velocidade de dissociação do

ligante N-heteroc1clico do complexo [RuClZ(dmso)ZL Z] também
-4 -1

ser da ordem de 10 s (vide seção 3.4) , não observamos a

ocorrência de labilização da pirazina em paralelo à sa1da do

grupo pentacianoferrato(II). Isto nos leva a concluir que a

ligação Ru(II)-pz é fortalecida com a coordenaç~o do Fe(II) ao

nitrogênio periférico do anel, em virtude da .retrodoaç~o-n

Fe-.(pz) .

Acompanhamos também a titulação do complexo de pz com o

10n aquopentacianoferrato(II) por voltametria c1clica.

Observamos que o voltamograma (figura 3.6Z) apresenta um único

par de picos catédico/anédico, de caracter1sticas revers1veis,

não havendo mudança no valor do potencial quando passamos da

proporção molar 1Ru:1Fe para 1Ru:ZFe. Não é poss1vel também

distinguir os polinucleares eis e trans, em virtude da

uniformidade do comportamento eletroqu1mico na faixa de -0,Z8

e

ao

nos

das

devidoser

dissociaç~o

pode

da

a +l,OZ V (vs EPH).

Como o potencial redox do par Ru(II)/Ru(III) está fora da

faixa investigada, podemos atribuir o pico (figura 3.6Z) ao

processo monoeletrónico do par Fe(II)/Fe(III) associado ao
3-

grupo [Fe(CN? Spz] dos polinucleares. O valor de E1/Z é 0, 67V

(vs EPH, em KCl O,lM), sendo muito próximo dos observados para
3- l56

a oxidação do Fe(II) no [Fe(CN)Spz] (O,SSV) e
4- l5i

trinucleares [Ru(NH 3 )4(PZ Fe(CN)S)Z] (0,6SV)
6- l5l5

[Ru(bp z)3(Fe(CN)S)Z] (0,70V)

O pico que aparece em 0,87V,
3- 415

[Fe(CN)Sdmso] , formado em virtude

moléculas de dmso dos polinucleares.

O comportamento monofásico da cinética de dissociação e

as existências de uma única banda TC Fe-.pz e de um único

potencial redox para os polinucleares dão evidências de que a

ligação Fe-N(pz) é semelhante para os isómeros eis-N e

trans-N. Os resultados nos levam a concluir que o

acoplamento entre os centros metálicos (Fe e Ru) é pequeno, ou

seja, a unidade -N-Fe(CN)S comporta-se como se fosse
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FIGURA 3.62 Acompanhamento da titulação do complexo
-3

[RuC1 2 (dmso)2(PZ)2] (3,6x10 H, em KCl O,lH

contendo HAc) com o ion aminopentacianoferrato(II)

(O,101H, em água contendo NH 3 ) por voltametria

clclica (volumes adicionados: O,Olml até 12 e

O,02ml de 12 até 15)



TABELA 3.11 Valores das constantes de dissociaç~o de

polinucleares formados entre complexos de Ru(II)

e o grupo [Fe(CN)5]a- via ponte piraz1nica

154

polinuclear
oi -i.

kd (x 10 s ) T(OC)
força

iÓnica(M)

[Ru(b p z)3Fe(CN)5] 4,6 !5!5 25 0,100
oi- 8 , 5 !5!5[Ru(bpz)3(Fe(CN)5)2] 25 0,100

[Ru(NH 3 )4(pz)2Fe (CN)5] - 5,6 !52 25 0,100
4- 13,7 !52[Ru(NH 3 )4(pzFe(CN)5)2] 25 0,100

32,7 !52 30 0,100

a - 1,7[RuC1 2 (dmso)2(pz)2(Fe(CN)5)] 28,3
cS-

[RuC1 2 (dmso)2(pzFe(CN)5)2] 3,4 28,3



independente do restante da molécula. Isto deve resultar d~

uma grande diferença de energia entre os niveis n do Ru(II) e

do Fe(II). que dificulta a interaç~o entre os sitios

metálicos. O ligante sulf6xido contribui significativamente

para este comportamento. uma vez que a forte retrodoaç~o-n

Ru(II)~ S-dmso propicia o abaixamento de energia dos niveis n

do Ru(II).
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3.7. COMPOSTOS POLIMeRICOS

Os ligantes N-heterociclicos que possuem mais de um ponto

de coordenação, como apz, pzAd e bpz, deram origem a compostos

p0liméricos de fórmula [RuC12(dmso)2LJn ,que devem possuir

estruturas do tipo:

dmso dmso
"- /

- Ru - L - Ru - L - Ru -
/ "-

cl cl

Verificamos que a formação destes polimeros, que possuem

o ligante nitrogenado atuando como ponte, prevalece em relação

à formaç~o de compostos monoméricos que teriam L atuando como

bidentado.

Os polimeros apresentam baixa solubilidade em água e
3-

reagem lentamente com o 10n [Fe(CN) SH 20] , dando produtos de

coloração avermelhada. Esta reação sendo lenta, dá indicios de

que o N-heteroclclico n~o possui nitrogênios periféricos

livres, que se coordenariam rapidamente ao Fe(II)~ó.

Os espectros infravermelhos dos compostos [RuC12(dmso)2L]

encontram-se nas figuras 3.63 a 3.67, juntamente com os

espectros do [RuC12 (dmso)2(apz)2] e do [RuC1 2 (ap z)2]'

O aparecimento da v(SO) na regi~o de 1070 a 1100cm-t

evidencia que a coordenaç~o do sulfóxido ao Ru(II) também

ocorre via S nos compostos contendo dmso.
-1

As bandas na regi~o de 1600 a 1400 cm s~o

caracteristicas das vibraç~es de estiramento dos anéis

aromáticos, caracterizando a presença dos N-heteroclclicos nos

pollmeros.

Comparando os espectros dos derivados de apz, observamos

uma intensificaç~o das bandas do N-heteroclclico, em relaç~o

as do dmso, à medida que aumenta o número de moléculas de apz.

Na regi~o de baixa energia, aparecem bandas (figura 3.67)

em frequências caracterlsticas das vibraç~es de estiramento

metal-ligante: v(Ru-N) e v(Ru-S), na faixa de 400 a 450 cm- t e
-1

v(Ru-Cl), abaixo de 350 cm .
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FIGURA 3.67 Espectros i.v. dos polimeros de bpz (a); pzAd (b);

e derivados de apz : [RuC1 2 (dmso)2(apz)2] (c);

[RuC1 2 (dmso)2apz ] (d) e [RuC1 2 (ap z)2] (e) na regi~o

de baixa energia.



As bandas de absorção na região do visivel (figura 3.68),

são tipicas de transiç~es de transferência de carga Ru(II)~ L,

co~provando a presença dos cro~6foros nos compostos.

O [RuC12(dmso)2apz] é constituido de uma mistura de

espécies, conforme ~ostra a análise de seu cromatograma

(figura 3.69).

O [RuC1 2 (dmso)2(ap z)2] também é constituido de mistura de

espécies, conforme evidencia o seu voltamograma (figura 3.69). A

existência de, pelo menos, duas espécies em solução pode ser

comprovada pelo aparecimento de 2 picos an6dicos mais intensos no

cromatograma do complexo (figura 3.70). Os espectros eletrOnicos

das espécies eluidas são semelhantes.

Estes resultados ~ostram a complexidade desta série de

compostos, especialmente para os derivados de aminopirazina,

onde o ligante pode atuar como mono ou bidentado, ou ainda

como ligante de ponte, originando espécies poliméricas.
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FIGURA 3.69 Cromatogramas (a) e espectros eletrOnicos das

espécies eluidas do pol1mero [RuCl 2(dmso)2apz ],

nos intervalos de tempo: 200 a 270s (b1) e

310 a 350s (bz).
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3.8 CONSIDERAÇOES FINAIS E PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS

Nosso objetivo neste trabalho foi contribuir para um

melhor entendimento do comportamento quimico e da estrutura

eletrOnica dos sulf6xidos de rutênio pois, apesar do interesse

destes compostos em catálise oxidativa e como agentes

bio16gicos, muito pouco se conhece sobre estrutura,

reatividade e interaç~es inter-ligantes dos derivados desta

classe. A maior parte dos artigos publicados na literatura

restringe-se a trabalhos de sintese e caracterizaç~o de novos

complexos.

Empregando o [RuCI2 (S-dmso)3(O-dmso)] como precursor,

obtivemos uma série de derivados do tipo [RuCI2(S-dmso)2Lx]'

onde x =1 (compostos poliméricos) ou 2 (monoméricos) e L =

base N-heterociclica. Introduzindo os ligantes

N-heterociclicos, pudemos gerar grupos crom6foros, que

serviram de sonda estrutural, auxiliando nos estudos de

espectroscopia de transferência de carga.

Um dos aspectos a serem ressaltados é a formaç~o das

misturas de isómeros geométricos nos produtos das sinteses dos

monOmeros. As duas formas mais estáveis termodinamicamente

(cis-Cl,cis-S, trans-N e cis-Cl,cis-S,cis-N) foram obtidas nos

derivados [RuCl2(dmso)2L2]. Os resultados de microanálise e de

espectroscopia eletrOnica e vibracional n~o nos permitiriam

avaliar a formaç~o destas misturas, porém as técnicas de

voltametria ciclica e HPLC-fase reversa mostraram-se

potencialmente úteis na identificaç~o e caracterizaç~o dos

isOmeros. Com o auxilio destas, pudemos caracterizar as séries

de isómeros trans-N e cis-N, por comparaç~o com os dados do

complexo de 2,6-dimetilpirazina, que isolamos na forma pura

(trans-N) e também como mistura das duas espécies.

O tipo de base N-heterociclica e as posiç~es ocupadas

pelos diferentes ligantes (CI-, dmso e L) no "octaedro", s~o

extremamente importantes, determinando a estabilidade e o

comportamento espectrosc6pico e eletroquimico de cada

complexo.
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Tanto o isómero eis-N quanto o trans-N apresentam três

bandas TC Ru(II). L, na regi~o de 290 a 450 nm, conforme o

esperado para microssimetria Czv. As energias das bandas, no

entanto, s~o menores para os primeiros, evidenciando umá maior

retrodoaç~o-n Ru(II). N-heteroc1clico para a configuraç~o

eis-No

Ambos os isOmeros s~o estáveis ao ar, exibindo potenciais

redox elevados (maiores que 0,90 V vs EPH, em CH 3CN), devido à

retrodoaç~o-n Ru(II).S-dmso, que contribui significativamente

para a estabilizaç~o do HOMO nos complexos.

A introduç~o do ligante N-heteroc1clico faz abaixar o

potencial redox, em relaç~o ao tetrakis(dmso), sendo que a

magnitude deste abaixamento depende das caracter1sticas

doadoras e receptoras de L.

A magnitude das retrodoaç~es-n Ru(II).S-dmso e

Ru.N-heteroc1clico depende das caracter1sticas receptoras do

ligante e, também, das interaç~es inter-ligantes existentes na

molécula.

Nos isómeros trans-N, ambos os S-dmso est~o em trans aos

cloretos, proporcionando a ocorrência de interaç~es trans

cooperativas do tipo:
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(doador- n ) Cl • Ru(II) • S-dmso (receptor- n ) ,

rutênio para os

N-heteroc1clicos.

entre si pelos

que favorecem a doaç~o dos elétrons n do

S-dmso, preferencialmente à doaç~o para os

Estes ocupam as posiç~es axiais, competindo

elétrons do 10n metálico.

Já nos isOmeros eis-N, um N-heteroc1clico substitui um

dos S-dmso, ocupando a posiç~o trans ao cloreto. A

retrodoaç~o-n Ru(II) • L para este N-heterociclico torna-se,

ent~o, favorecida, em relaç~o ao S-dmso substituido, que passa

agora a competir com o outro N-heterociclico.

O comportamento dos isOmeros trans-N, com relaç~o à

retrodoaç~o-n, pode ser comprovado por meio dos estudos

cinéticos efetuados para o complexo [RuC1 2 (dmso)2(dmpz)2] (P).



Nesta espécie, a base N-heterocíclica é o ligante mais lábil e

o cloreto o mais inerte, sendo sua saida precedida pela do

dmso. As ligaç~es CI-Ru-S, no plano da molécula, s~o

fortalecidas pelas interaç~es trans-cooperativas, sendo mais

fracas as ligaç~es axiais Ru-L.

Outro aspecto importante s~o as possibilidades de

ocorréncia de equilíbrios dissociativos em soluç~o, devido à

presença dos três tipos diferentes de ligantes nos complexos.

Verificamos que, além do processo de aquaç~o térmica, que

ocorre com labilização preferencial de L para os isómeros

trans-N, pode também ocorrer fotoaquação, com a substituiç~o

do sulfóxido.

A presença do dmso é de grande importância para a

estabilização dos níveis rr do rutênio nestes compostos,

conforme evidenciado pelo fraco acoplamento existente entre os

sitios metálicos Ru e Fe nas espécies polinucleares formadas
3

entre o complexo [RuClZ(dmso)Z(pz)Z] e o grupo [Fe(CN)S] .

A classe dos complexos de rutênio-dmso com bases

N-heterociclicas investigada mostro~-se bastante interessante

do ponto de vista de isomeria , reatividade e interaç~es

inter-ligantes. Estes tópicos foram muito pouco explorados na

literatura (vide capitulo 1) e, conforme mostramos abaixo,

seus estudos podem ser extremamente importantes para o

entendimento dos mecanismos envolvidos na catálise oxidativa e

na atividade biológica exibidas pelos sulfóxidos de rutênio.

R· I & 01' Z3,aO,3:l • d l'l. ey l.ver , na tentatl.va e e uCldar o

mecanismo da catálise da oxidaç~o seletiva de tioéteres a

sulfóxidos, pelos complexos [RuXZ(dmso)4] (X=Br,CI), em

presença de oxigênio molecular, isolaram os complexos formados

in situ, em reaç~es modelos do tipo:

EtOH

[RuXZ(dmso)4] + SR Z (excesso) +--. [RuXZ(SR Z)n(dmso)4_n]'

Nestas reaç~es é possivel obterem-se complexos de

variadas estequiometrias e isomerias geométricas. Os autores
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descobriram, no entanto, que a única espécie cataliticamente

ativa é o isómero all-trans do complexo bissubstituido de

fórmula [RuXZ(dmso)ZL Z]' onde L=tioéter. Este resultado

demonstra a relevância do tipo de isómero geométrico formado a

partir do [RuCI Z(dmso)4]' para que o complexo exiba atividade

como catalisador de oxidação.

A importância da investigação do comportamento dos

sulf6xidos de rutênio em solução é ilustrada nos trabalhos de

J I . . 4 7 d M . I . . 48.!57 Eames et a 11 , e e estron1 et a 11 . stes autores,

com objetivo de identificar os ligantes lábeis e as formas

reativas que possam ter importância do ponto de vista

biol6gico, vêm estudando, respectivamente," os complexos

[RuCl
Z

(dmso)Z(4-nitroimidazol)Z]47 e [RUCI Z(dmso)4]!57. Ambos

apresentam diferentes comportamentos em soluç~o: o primeiro,

uma espécie de estrutura all-eis, perde instantâneamente um

dos cloretos, enquanto que, no segundo, a dissociaç~o dq

ânion ocorre lentamente, após a saída do O-dmso. Estes dados,

juntamente com os resultados cinéticos que obtivemos para o

complexo trans-N de dmpz, evidenciam a influência da isomeria

geométrica sobre o comportamento cinético dos complexos.

Um trabalho mais recente, de Mestroni et alii!58, confirma

nossos estudos preliminares sobre a fotossensibilidade dos

sulf6xidos de rutênio, mostrando que a fotoquímica desta

classe de complexos merece investigaç~o detalhada. Os autores

verificaram que o eis-[RuCI Z(S-dmso)3(O-dmso)] pode sofrer

fotoisomerizaç~o, quando dissolvido em dmso, dando origem ao

isómero trans-[RuCl Z(S-dmso)4]' Eles conseguiram isolar o

sólido do isOmero trans-CI, irradiando o isOmero eis-CI

durante algumas horas. Cabe ressaltar, entretanto, que nossas

primeiras tentativas para obter o trans-[RuCIZ(S

dmso)4],rep roduzindo o procedimento indicado pelos autores!58,

deram resultados insatisfatórios. N~o observamos a ocorrência

de fotoisomerização e obtivemos como precipitado o próprio

isómero eis-CI.

Os dados destas recentes publicaç~es, juntamente com os

resultados obtidos nesta Tese, mostram que a quimica dos
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sulfóxidos de rutênio é um campo muito amplo, cuja

investigação merece continuidade. O sistema [RuCl 2 (dmso)2

(N-heterociclico)2] é bastante versátil, e abre um extenso

campo de pesquisa, permitindo a exploração de pontos

essenciais, tais como, isomeria, labilidade, reatividade,

velocidades de substituição de ligantes, constantes de

equilibrio e interaç~es inter-ligantes (efeitos eis e trans).

O prosseguime~to deste trabalho poderá contribuir para

ampliar os conhecimentos sobre o comportamento quimico desta

classe de compostos, além de propiciar a obtenção de novos

complexos que possam ter aplicaç~es como catalisadores e/ou

como agentes biológicos.

Relacionamos abaixo alguns dos tópicos que merecem ser

investigados, em continuidade ao trabalho já desenvolvido:

Ca) Investigar com maiores detalhes a quimica do complexo de

partida [RuC1 2(dmso)4]' Apesar deste ser descrito como

excelente precursor para slnteses de. novos derivados de

rutênio(II),. a influência de fatores como fotossensibilidade,

isomeria e comportamento cinético dos ligantes ainda não foi

esclarecida. Além disto, foi descrito na literatura~9 que, em

solventes orgânicos, tais como tolueno, contendo traços de
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água, o complexo sofre dimerização gerando a espéc ie

[Ru 2C1 4 (dmso) 5] ;

Cb) Controlar os fatores que podem afetar a seletividade dos

isOmeros geométricos formados durante a slntese da série

[RuCl2(dmso)2(N-heterociclico)2]' com a finalidade de isolar

as espécies puras. Esta investigação é importante pois,

conforme mencionamos acima, a isomeria geométrica é fator

determinante da atividade das espécies catallticas na oxidação

de tioéteres a sulfóxidosz3
;

velocidade

paraCc) Ampliar

constantes de

os estudos cinéticos,

de salda dos

determinar as

diversos ligantes



nitrogenados, para os isómeros puros, com o propósito de

estabelecer correlaç~es de estrutura e reatividade;

Cd) Estudar o comportamento fotoquimico dos compostos, em

vários solventes. Os complexos s~o fotossensiveis e os estudos

preliminares efetuados para o derivado de dmpz d~o indicios de

ocorrência de fotolabilizaç~o preferencial do sulfóxido. Na

literatura n~o há menç~o sobre fotossubstituiç~o de ligantes

em sulfóxidos de rutênio. O único trabalho sobre este assunto,

publicado recentemente~a, cita somente a possibilidade de

fotoisomerizaç~o do cis-[Ru(S-dmso)3(O-dmso)] para trans

[RuC12(S-dmso)4~;

(e) Investigar o comportamento destes complexos na presença de

oxigênio molecular. Testes preliminares mostraram que o

complexo [RuC12 (dmso)2(dmp z)2] (P), quando dissolvido em

clorofórmio e exposto à radiaç~o visivel, na presença de O2 ,

dá origem a um produto verde, que acreditamos que possa ser um
60

peroxo~complexo . O aprofundamento destes estudos poderá

trazer contribuiç~o para o entendimento da interaç~o que

ocorre entre O2 e complexos de rutênio(II) - problema ainda

não solucionado nas investigaç~es sobre catálise
Z3

;
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CC) Investigar o desempenho dos

catálise oxidativa, na presença

utilizando tioéteres e outras

substratos;

complexos em reaç~es de

de oxigênio molecular,

espécies orgânicas como

(g) Estudar a reatividade substitucional e redox dos

compostos na presença de outros ligantes que tenham interesse

sob o ponto de vista da ativaç~o da reatividade por meio da
d1-d3

coordenaç~o ;

(h) Investigar com detalhes os processos de substituiç~o e de

isomerizaç~o do ligante sulfóxido, via eletroquimica, visando

obter as constantes de equilibrio e de isomerizaç~o. Processos
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deste tipo foram

1 t
49,~O,CS4,6:5

corre a os ;

relatados em outros sistemas

(i) Estender a série de ligantes N-heterociclicos empregando

espécies bidentadas ou polidentadas, que possam gerar

complexos menos susceptiveis à perda de integridade geométrica

por processos dissociativos;

(j) Ampliar a investigação, obtendo derivados do

[RuBr
2

(àmso)4] com bases N-heterociclicas. Foi demonstrado que

este complexo possui atividade catalitica melhor do que o

análogo de cloreto
ód

• No [RuBr 2 (dmso)4]' os ligantes brometo

estão em configuração trans e as quatro moléculas de dmso

coordenam-se ao Ru(II) via Sód. As diferenças estruturais

podem ser responsáveis pela sua maior eficiência em catálise;

Ck) Obter derivados do trans-[RuC12(S-dms04]~8 com bases

N-heterociclicas. Este, que possui a mesma estrutura do

complexo de brometo, _ pode exibir melhor desempenho como

catalisador do que o cis-[RuC1 2(S-dmso)3(O-dmso)];

1
I1

contém-tilenossulf6xido gera o complexo

quatro S-tmso. Já sulf6xidos com

(1) Estender a investigação dos complexos de rutênio com bases

N-heterociclicas, empregando sulf6xidos diferentes do dmso.

Diversos tipos de complexos podem ser obtidos, dependendo do

sulf6xido utilizado. Por exemplo, o emprego de tetrame-
d7

[RuC1 2 (tmso)4] ,que

cadeias maiores do que o

dmso, tais como n-Pr2 SO e h-Bu2 SO, estabilizam

originando compostos do tipo [Ru(R2SO)3C13]'

moléculas de sulf6xido coordenadas via O e 5 d7

de ligantes mais volumosos do que o dmso leva à

complexos de variadas estequiometriasd8
;

o Ru(III),

que possuem

A utilizaç~o

obtenção de

(m) Obter derivados dos complexos

[Ru(S-dmso)3(O-dmso)3 j2+. Estes também

catalisadores de hidrogenaç~oó9.

[Ru(S-dmso)3C1 3]

têm importância,

e

como



Resultados parciais deste trabalho foram apresentados em

reuni~es cientificas e encontram-se nas referências 70-77.
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3.9 AP~NDICE

Apêndice 1

Tabelas contendo as frequências vibracionais (cm-~) dos

espectros infravermelhos dos complexos e respectivos ligantes

TABELA 3.12 Frequências das bandas do espectro i.v.

da pz e do complexo [RuC12 (dmso)2(pz)2]

pz complexo
(em KBr) (Nuj 01) (KBr)

3100 mw
3080 w

3070 sh
3060 m

3050 sh
3020 sh

3008 m 3010 mw
2970 w
2930 w

2920 mw
2850 mw

2700 w
1965 m
1915 w .
1870 w
1775 m
1735 m
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1490 s

1418 vs
1395 vw

1342 m

1148 vs
1128 m

1109 m

1585 s
1512 w
1505 sh
1480.sh
1460
1415 vs

1375·

1308 m

1285 mw
1230 sh
1220 w
1150 s

1125 sh
1115 sh

1100 vs

1590 s
1515 w
1505 sh
1485 mw
1465 mw
1417 vs

1310 mw
1295 sh
1285 w

1225 w
1155 s

1130 sh
1115 sh



cont/ tabela 3.12

pz complexo

(em KBr) (Nujol) (KBr)

1080 vs 1090vs,br

1070 vs
1050 s 1050 m

1023 vs
1010 vs 1015 vs

985 sh
970 mw 970 w
955 w
935 w 930 sh
915 mw 915 w
905 sh
900 w 900 sh
820 sh 820 sh
815 s 815 s
805 sh 805 sh

799 vs
745 vw 745 vw
720 m 720 m
700 w 698 w
680 m 680 m
632 m 632 m

525 vvw
480 m 485 w
475 sh
435 ms 435 sh
420 ms 425 ms

412 vs
390 m 390 w
375 sh 380 sh
350 m 350 w
320 vw
295 vw
285 vw
240 ms

175



TABELA 3.13 Frequências das bandas do espectro i.v.
da py e do complexo [RuC12 (dmso)2(PY)2]

py complexo
( liquida) (Nujol) (KBr)

3100 vw
3080 w 3075 w
3058 vw 3050 vw
3030 w 3025 vvw

3010 w
3000 vw

2920 w
2850 vvw

1600 m 1605 m 1605 mw
1590 sh
1582 ms
1572 sh

1485 mw 1488 mw
1482 m

1475 sh 1475 sh
-1460 s

1448 s 1450 s
1440 s

1420 w 1420 w
1410 sh
1405 sh

1375 vvw - 1375 m
1365 sh 1365 vw
1310 sh 1310 sh
1305 sh 1305 mw
1290 sh 1295 sh
1285 w 1288 w
1235 sh 1235 sh
1230 sh 1230 sh
1225 sh
1220 sh 1220 sh

1217 w 1215 m 1215 mw
1160 sh 1160 sh

1148 w 1150 w 1150 w
1090 s 1095 vs

1080 sh
1075 sh 1075 sh

1068 mw 1065 sh 1065 sh
1045 mw 1045 mw

1030 m 1030 m 1035 m
1015 s 1018 ms
1005 s 1010 ms

995 sh
990 m

975 m 975 w
950 vw 850 vw

942 vvw 938 vw 940 vw
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cont/tabela 3.13

py complexo
( liquida) (Nujol) (KBr)

925 w 925 w

910 vw 915 vw
900 vw 900 vw

886 vvw 890 vvw 890 sh
870 vvw 870 vw
775 sh 775 sh
765 s 770 ms
760 m 760 m

749 ms
715 sh 720 sh
710 sh

704 s 700 s 705 s
675 m 675 mw

655 sh 650 vw 650 vw
635 vw 635 vw

608 sh
600 m 465 sh 470 vw

440 sh 445 sh
425 ms 428 m

408 w
380 m 385 mw
350 m 355 ·mw
315 w
310 sh
270 m
250 sh
240 ms
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TABELA 3.14 Frequências das bandas do espectro i.v.
da cpy e do complexo [RuC12 (dmso)2(cPY )2]

cpy complexo
(Fluor/Nujol) (Nujol) (KBr)

3120 vw
3099 vvw

3095 w
3080 w

3065 w
3045 vvw ·3050 m
3020 vw

3010 mw
2925 sh
2920 w

2239 w 2230 ms
1970 w
1680 vw 1685 w 1680 w

1608 w 1610 mw
1592 m 1590 vw
1542 ms 1540 w 1540 w

1510 vw 1515 vw
1496 m 1490 m 1490 ms

• 1460
1414 s 1425 s 1420 vs

1395 sh
1385 sh

• 1375
1365 sh

·1355 w 1350.sh
1310 w 1310 mw
1295 w 1295 mw

1238 m
1225 sh 1225 sh
1213 ms 1215 s

1205 m
1193 m 1195 w 1195 mw
1110 w 1115 sh 1110 vs

1100 sh 1100 sh
1090 vs 1090 vvs

1083 ms
1076 mw

1060 m 1062 s
1025 sh 1030 sh
1015 s 1025 vs

991 s
972 vw 970 m

960 mw
940 sh

935 vw 935 vw 935 w
912 w 910 mw
870 vw 870 w
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cont/tabela 3.14

cpy
(Fluor/Nujol)

828 vs

778 s
746 vw

721 vw

563 vs

373 vw

complexo
(Nujol) (KBr)

833 s 835 vs

785 vw 780 w

730 sh
718 m 715 m
678 m 675 ms
562 s 568 s
435 sh 440 sh
425 s 425 ms

395 sh
380 w 385 w

355 m 355 m
275 w
245 mw
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TABELA 3.15 Frequências das bandas do espectro i.v.
da tbpy e do complexo [RuC12 (dmso)2(tbpYJ

2
]

180

tbpy
( liquida)

3075 w
3020 w
2960 vs

2900 w
2870 m

1595 vs
1540 w

1495 mw

1465mw,br

1408 s
1365 mw

1270 m
1240 vw
1220 vw
1200 vw

1075 w

995 m

840 mw

820 s

710 w

complexo
(KBr)

3130 vw
3100 sh
3090 vvw
3070 sh
3020 vw
2960 ms
2920 sh
2900 sh
2870 mw
1615 mw

1540 vvw
1505 m

1475 w
1462 w
1435 sh
1425 ms
1405 sh
1370 mw
1315 mw
1305 w
1290 vvw
1275 mw
1235 mw

1200 w
1130 w
1102 vs
1080 s
1072 ms,
1025 sh
1015 s

985 vvw
968 m
930 mw
915 mw
845 mw
835 s

750 vw
725 mw

705 w
685 sh
675 m



cont/tabela 3.15

tbpy
( liquida)

570 s
530 vw

complexo
(KBr)

580 ms

445 mw
428 m
410 vw
395 w
380 w

181



TABELA 3.16 Frequéncias das bandas do espectro i.v.
da pyms e do complexo [RuC12 (dmso)2( pyms)2]

182

pyms
( liquida)

3030 mw

3000 w
2950 mw

1730vs,br

1595 m
1560 ms
1490 w

1435 m

1405 s

1325 s

1285 vs

1210 mw
1190 m
1120 s

1075 vw
1060 m

990 m
960 m

875 vw

850 m

825 m

755 s

705 s
675 s
662 w
460 w,br

complexo
(Nuj 01) (KBr)

3020 vw

2950 vw
2920 vw
2850 vvw
1740 sh

1730 s,br 1730 s
1610 w

1565 mw 1555 w
1490 vvw

-1465
1435 sh 1435 m
1415 s 1418 m

-1375
1325 m

1310 m
1290 s 1295 s

1222 m 1222 w
1215 sh
1195 mw 1190 vw
1122 s 1125 ms
1085 s 1085 ms
1075 sh
1055 m 1055 sh
1012 s 1015 m

960 m 965 w
930 w
918 w 915 vw

862 mw 860 w
852 mw
832 mw 835 w

768 s 767 m

720 sh
700 s 702 m
675 m 675 w

435 sh 440 sh
425 m 425 w



cont/tabela 3.16

pyms
( liquida)

complexo
(Nujol) (KBr)
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390 sh 395 sh

378 w 380 vvw
350 w 350 mw 350 vw
332 m

255 mw
240 mw



TABELA 3.17 Frequências das bandas do espectro i.v.
da 4-bipy e do complexo [RuCl2 (dmso)2(4-bipY)2]

4-bipy complexo
(KBr) (Nuj 01) (KBr)

3070 vw
3050 w

3040 w
3030 w

2920 w
2850 vvw

1615 w 1610 m 1610 sh
1600 s 1592 vs 1595 s

1560 vw 1565 sh
1535 sh
1530 mw 1530 ms 1532 m

1520 w 1515 w
1490 w 1485 s 1485 ms

-1460
1415 sh
1420 sh 1420 sh
1410 m 1405 s 1410 s

-1375
1325 mw

1315 mw
1305 mw
1290 mw 1290 vw
1228 ms

1220 w 1218 ms
1095 w

1085vs,br 1085 vs
1075 mw 1075 sh

1070 sh
1045 mw 1042 w 1045 vw

1012 s 1015 s
995 m 990 sh 995 sh

970 mw 970 w
980 sh

920 sh
915 w 915 w

860 w 865 w 855 w
810 s 810 vs 810 vs

768 vw 765 vvw
735 w 730 m 730 w

720 m 715 w
680 w 678 m 678 mw

620 ms 622 m
615 s 615 vw

605 w
575 w 570 w 575 vw
510 m

500 mw 500 w,br
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cont/tabela 3.17

4-bipy
(KBr)

complexo
(Nujol) (KBr)

185

378 w

438 m

422 m
385 w

345 w
265 w
240 w

440 sh

425 m
385 vw

350 vvw



TABELA 3.18 Frequências d.as bandas do espectro i.v.
do N-mim e do complexo [RuC12 (dmso)2(N-mim)2]

186

N-mim
(liquido)

3130 sh
3100 m

3000 w,br
2950 mw
2920 w

2820 vw
2700 vw

1515 vs
1505 sh
1470 w
1420

1355 w
1345 sh
1330 vvw

1282 s

1230 vs

1105 s

1075 s

1025 m

905 s

815 ms,br

740 mS,br

complexo
(KBr)

3130 mw
3115 w
3025 sh
3010 w

2960 vvw
2920 mw
2850 vvw

1560 w
1555 sh
1532 ms
1520 sh

1425 m
1395 sh
1380 sh
1350 vvw
1340 vvw

1310 mw
1300 sh
1290 sh
1280 m
1245 m
1230 m
1110 sh

1085 vS,br

1065 vs
1022 s
1010 s

920 mw
960 sh
950 w
930 w
910 mw
845 w
832 m

760 m

720 ms
710 sh
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cont/tabela 3.18

N-mim complexo
(liquido) (KBr)

685 sh

675 m
672 sh

662 vs 668 mw
620 mw

615 ms 615 mw
442 mw
428 s
405 vw
380 w

355 vw
340 w
325 mw
300 vw
290 vw
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Apêndice 2

Determinação ana11tica de DHSO via método eletroqu1mico

Os métodos convencionais existentes para a determinação

ana11tica de dimetilsulf6xido em solução aquosa baseiam-se,

principalmente, em reaç~es redox nas quais o sulf6xido é

oxidado a sulfona?8. Estes métodos, no entanto, s~o

suscept1veis à interferência de espécies redutoras, tais como

álcoois e compostos insaturados, e servem para detectar dmso

apenas em altas concentraç~es.

Procuramos, ent~o, desenvolver um método preciso que

bastante

enxofre,

equili brio
cs

10 (força

é

de

uma

10n

com

é

ocorrendo

permite detectar dmso em baixas concentraç~es.

° dimetilsulf6xido coordena-se especificamente ao

aquopentacianoferrato(II), através do átomo de
3-

gerando o complexo [Fe(CN)Sdmso] , o qual
Á 1u. A .... é Á' d i-i-...:sestc.ve. reaçc.o rC.p ~ a

-1 -1 o
velocidade especifica de 380 lmol s (2S C) e o produto

inerte à substituição
11

, exibindo uma constante cinética
-:s -i-

igual a 7, S x 10 s . A constante de
3-

formação do [Fe(CN)Sdmso] é 4,9 x

dissociação
..:s

(Ke) para a

iÓn ica O. 1M) :

3
[Fe(CN)SH 20] + dmso

Ke
~.. 3

[Fe(CN)Sdmso] + H20

A determinação espectrofotométrica direta do

[Fe(CN)Sdmso]3- não é adequada para análise, pois o complexo

apresenta apenas uma banda da transição de campo ligante (3S2

nm) u ...:s . Esta banda é de fraca in tens idade (e = 210
-1 -i-

lmol cm ) e superp~e-se fortemente à banda de absorção do

10n aquopentacianoferrato(II) (À =442nm):Scs.

Optamos, então, por empregar o método eletroqu1mico que,

ao contrário do espectrofotométrico, mostrou-se bastante

apropriado para a detecção do 10n dmso-pentacianoferrato(II).

Este exibe comportamento eletroqulmico revers1vel com

potencial redox igual a 0,8S0V (vs EPH)?9, valor que é bem



aquopentacianoferrato(II) n~o pode ser obtido

no estado sólido, devido a própria tendência

dimerizaç~o ou decomposiç~o em soluç~o

necessário empregar o íon aminopenta-
82

como fonte para gerá-lo em soluç~o aquosa

aminocomplexo em água é rápida
82

,

aquopentacianoferrato(II) através da reação:

distanciado do potencial do

O,370V vs EPH)4~, permitindo

voltamogramas.

Como o ion

com alta pureza

de sofrer
80,81

aquosa . é

cianoferrato(II)

A dissociação do

originando o ion

aquopentacianoferrato(II)

identificá-los facilmente

(E=

nos

189

3-
[Fe(CN)5 NH 3] + H20 -+

+-

3
[Fe(CN)SH 20] + NH 3 '

sendo que o equil1brio é completamente deslocado para a

direita em soluç~es altamente dilu1das. O valor do potencial

redox do aminocomplexo (0,340V)4~ também é bem distanciado do

potencial do derivado contendo dmso.

° método que desenvolvemos para a determinaç~o de dmso

consiste essencialmente na titulaç~o de soluç~es aquosas do

substrato com o ion aminopentacianoferrato(II), monitorada

por voltametria c1clica.

Parte experimental

(a) Determinaç~o de dmso:

A titulaç~o do dmso com o 10n aminopentacianoferrato (lI)

foi efetuada de acordo com o seguinte procedimento:
-3

Transfer imos 3, O ml de uma amostra con tendo dmso 4,2 x 10 M e

eletrólito suporte (KCI O,lM) para a cela eletroqu1mica e a

mantivemos sob atmosfera de argónio por aproximadamente 10

mino Adicionamos, então, volumes sucessivos de O,040ml de uma

soluç~o 0,115M do 10n aminopentacianoferrato(II), com o

auxilio de uma seringa micrométrica GILMONT, de

ultra-precis~o. Após cada adiç~o, agitamos a solução por

aproximadamente 5 min e registramos o voltamograma ciclico na



faixa de O a O,lV (vs EPH), a 25°C, com velocidade de 50 mV/s.

(b) Análise do [RuC12(dmso)4J:

Dissolvemos o complexo em água desionizada, à temperatura

ambiente, numa concentraç~o de 2,25 x 10-
z

M. Adicionamos uma

al1quota de O,2ml desta solução à 3,Oml de KCl O,lM. na cela

eletroquimica . e titulamos com uma soluç~o O, 098M do

aminopentacianoferrato(II), utilizando a seringa micrométrica

GILMONT, de ultra-precisão. Após cada adiç~o, agitamos a

soluç~o por _ S min e registramos o voltamograma c1clico a

25°C, com velocidade de 1UO mV/s.

Empregamos, depois, o mesmo procedimento para analisar

uma aliquota da solução que hav1amos submetido ao aquecimento

°à temperatura de 80 C por 3 h .

(c) Preparaç~o do aminopentacianoferrato(II):

Para os experimentos descritos acima, empregamos soluç~es

recém-preparadas pela dissoluç~o do sólido Na2[Fe(CN)5NH3]

.3H
2

0 em água desaerada contendo NH 40H 1,0 x 10-~. Este

sólido foi obtido a partir do Na2[Fe(CN)5NO].2H20 (Carlo

Erba), de acordo com o procedimento descrito na referência 84

(% teóricas: C = 18,42; N = 25,77; H = 2,76 ; % experimentais:

C = 18,6; N = 25,8; H = 2,76).

Resultados e Discussão

Na figura 3.71, apresentamos a titulaç~o do dmso com o

ion aminopentacianoferrato(II), monitorada por voltametria

ciclica. Analisando-a, observamos um aumento sistemático do

pico eletroquimico ao redor de 0,85V, que corresponde ao

processo monoeletrOnico de oxidaç~o do ion-complexo

[Fe(CN)SdmsO]a-. Ã medida que a titulaç~o é prosseguida, com

adiç~o de mais aminopentacianoferrato(lI), verificamos o

aparecimento do pico em 0,34V, o qual aumenta com o excesso de
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FIGURA 3.71 Titulaç~o de dmso com aminopentacianoferrato(II)

monitorada por voltametria clclica à 25°C em meio de

KCl O,lM (a-h correspondem à medidas após adiç~es

sucessivas de O,040ml do complexo de cianoferrato

(O,l15M) à 3,8ml de dmso 4,2mM) '(v:50mV/s).



titulante.

Com estes dois picos, podemos obter, em duplicata, o

ponto de equivalência dos gráficos de correntes de pico

anédico (ipA) em funç~o do volume de titulante adicionado

(VFe). Os gráficos ipA X VFe para os ions complexos (amino e

dmso) (figura 3.72) dão duas retas, cujas intersecç~es

cor respondem ao volume de aminopentacianoferrato(II) no ponto

final da titulaç~o. Os valores de ipA foram corrigidos pelo

fator de diluição: (Vo+~V)/Vo.

Os resultados obtidos são muito bons, em· termos

quantitativos. Os volumes experimentais, obtidos dos gráficos

são: O,14ml, para a reta do aminocomplexo e 0,14ml, para a

reta do dmso-complexo. Estes valores s~o coincidentes com o
-~VFQ (0,14ml) calculado para titular os 1,6 x 10 mols de dmso

que foram colocados na célula eletroquimica. A reta do

aminocomplexo é a de maior confiabilidade, pois provém do

excesso de titulante adicionado, n~o sendo afetada por

eventuais processos dissociativos.

A reprodutibilidade deste método é boa e os erros são
40

menores do que 2% .

° método eletroquimico via complexação com o ion

pentacianoferrato(II) pode ser estendido à bases

N-heterociclicas tais como piridina, pirazina e derivados

substituidos, que também formam complexos bastante estáveis

quando reagem com o ion [Fe(CN)SH 20]3-. As substituiç~es são

rápidas e, dependendo da natureza dos ligantes axiais (L), os
3-

complexos [Fe(CN)SL] apresentam uma ampla faixa de

potenciais redox, cujas variaç~es s~o determinadas

principalmente pelas propriedades doadoras e receptoras de L.

Para estes casos, entretanto, os métodos espectroscópicos

prestam-se melhor, permitindo a detecção dos ligantes

N-heterociclicos através da análise das bandas intensas de

transferência de carga na regi~o do visivel8~.
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FIGURA 3.72 Correntes de pico anódico medidas à O,36V <A) e

O,88V (B) em função do volume de solução do

aminopentacianoferrato(II) (O,115M) adicionado

na titulação de 3,8ml de solução aquosa 4,2mM

de dmso.
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Aplicação do método:

está

dmsoeste método de detecção eletroquimica do

a dissociação do complexo

Como o potencial redox do

[RuCI Z(dmso)4]' em

par Ru(II)/Ru(III) é
za

1,70V (vs EPH, em CH 3CN), e 1,55V (vs EPH, em CHZCl Z) ,

fora da faixa de trabalho (O a 1,0 V) em água.

Empregamos

para investigar

so lução aquosa.

Primeiramente, dissolvemos o complexo em água, à

temperatura ambiente, e titulamos a solução com o ion

aminopentacianoferrato(II). Os valores de VFe, obtidos nos

pontos de equivalência dos gráficos ip X VFe (figura 3.73) são

iguais a O,045ml, correspondendo à reação com 4,4 x 10-ó mols

de dmso, o que comprova a dissociação de uma das moléculas de

sulfóxido, à temperatura ambiente.
oApós aquecer o complexo em água à SO C, por - 3h ,

verificamos que, para a mesma concentração acima, o valor

médio de VFe no ponto de equivalência é igual a O,OSSml, que

corresponde à reação com S,6 x
-ó

dmso. Este valor10 mols de

equivale ao dobro do número de mols ~e complexo colocado na

li
os

segunda

desta

com

da

[RuCl Z(dmso)4]'

e, também, a

concordantes

dissociaçãocélula eletroquimica, evidenciando a

molécula de dmso, por aquecimento. ° acompanhamento

titulação é mostrado na figura 3.74.

Os resultados obtidos são
~z

apresentados por Farrell que comprovou, por estudos de

RMN, a ocorrência da dissociação do O-dmso do

quando o complexo é dissolvido em água

labilização de um dos S-dmso, por elevação da temperatura,

segundo as reaç~es:

[RuCl Z(S-dmso)3(O-dmso)] + HZO

lemp.

a.mb.

~ [RuCIZ(S-dmso)3HZO] + dmso

o
80 c

[RuCI Z(S-dmso)3HZO] + HZO ~ [RuClZ(S-dmso)Z(HZO)2] + dmso .



195

A

1
6

I
/

11:

y
I

i I I I, IOkí""1'"':, ,I, I , , ; 1... ,.: I t 'x:._' , , '-: .....x----- ---

1,0

3.0

......
/.

!~ 1 6 '

'Iij/! I

'Pf:; i I!
/ I

8,0

6,0

7.0

-«
:::I...

-ftl5.0
C)

:c
'0

c:
ftl

.- 4,0

FIGURA 3.73 Correntes de pico anédico medidas à O,36V (S,S') e

O,88V (A,A') em funç~o do volume de soluç~o do

complexo de cianoferrato(II) adicionado na

titulação da soluç~o de [RuC1 2 (dmso)4 J , antes do

aquecimento (A' e S') e após o aquecimento (A e

S) .
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FIGURA 3.74 Titulaç~o do [RuC1 2 (dmso)4] (após aquecimento à

80°C) com o ion aminopentacianoferrato(II),

acompanhada por voltametria ciclica (25°C ,

v= lOOmV/s).
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Apêndice 3

Dedução da expressão cinética para um processo bifásico

que apresenta comportamento cinético semelhante ao de um

processo monofásico

Para o sistema de duas reaç~es consecutivas abaixo:

k1 kz
A ~ ~ ~ B ~ ~ ~ C

(3) ,

(2)

k1. e-k2l )}

as concentraçBes das espécies A,B,C são dadas por~3

[A] = Ao e k1.l (1)
-kll -kZl

[B] = [Aok1/( kz-k1.)] (e - e )
-k1.l[C] = Ao { 1+ [l/(k1.-kz)](kz e -

onde Ao = concentração inicial de A.

espécies

da celacomprimento

molares das

oe 1 érespectivamente,A,B e C,

A absorbância total no tempo t é dada por:

Al = e l[A] + e l[B] + e l[C] (4),
A B C

onde ~ , ~ e ~ são as absortividades
Á B C

espectrofotométrica em centimetros.

(3) na

+k1( e _& )] -k1.l
C B e

(6)

Sendo AcrJ = ~ 1 Ao (5)c
e substituindo e rearranjando as express~es (1), (2) e

expressão (4), temos que:

At-Aoo = lAo {[(kz-k1)(e -e )
A C-kZlk1(& -&)e } / (kz-k1)

C B

élinearidadedecondiçãoaobedecer(6 )

kz/ks. = (e -e )/(e -e ) (7).
B A C A

E, no caso especial em que &c = 0, a expressão (6) reduz-se à

Para a equação

necessário que:

k1[(e -e )/e ]tAl-Aoo = (lAo)(e ) e B A A (8).
A

Ass im, o coef ic ien te angu lar da reta In (Al-Al+d) X t é dado

por: k1[ (i: -i: l/i: J ,
B A A

que corresponde ao valor do kobservado para a reação.
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