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Resumo
Melo, V. H. S. Investigação por meio de Efeito SERS e SERRS dos Sistemas Híbridos
formados pela interação da 3,6-bi-2-piridil-1,2,4,5-tetrazina e complexos de rutênio com ouro
macroscópico e nanoparticulado, 2010, 222 p. Tese de Doutorado - Programa de Pós-Graduação
em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

A síntese e caracterização de sistemas hetero-híbridos gerados a partir da 3,6-bi-2piridil-1,2,4,5-tetrazina (bptz) e interações com ouro nanoparticulado são abordados nesta
tese. O bptz foi estudado por meio de métodos espectroscópicos e teóricos, focalizando
principalmente o efeito SERS associado à adsorção em nanopartículas de ouro. O mecanismo
de transferência de carga para metais macroscópicos foi transposto para a condição
nanoparticulada, envolvendo ligações químicas entre bptz e as nanopartículas. Os complexos
estudados possuem fórmula geral [LmRu( -bptz)RuLm]Xn, com “L” indicando os ligantes
periféricos 5-cloro-1,10-fenantrolina (Clphen) ou 4‟-(fenil)-2,2‟:6‟,2”-terpirdina (ptpy) e “X”
os contra-íons. Foram investigadas suas espectroeletroquímicas eletrônica e SERS, e as
mudanças de perfil vibracional foram modeladas, incorporando o mecanismo de
transferências de carga entre complexo e o ouro, além dos mecanismos ressonantes e
eletromagnéticos.

Palavras chave: 3,6-bi-2-piridil-1,2,4,5-tetrazina, complexos binucleares, Efeito SERS,
nanopartículas de ouro, hot spots, mecanismo químico, sistemas híbridos.

Abstract
Melo, V. H. S. Investigation of SERS and SERRS effect of the Hybrid Systems made by the
interaction of 3,6-bi-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine and its ruthenium complexes with
macroscopic and nanoparticle gold, 2010. 222 p. Doctoral Thesis – Graduate Program in
Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

The synthesis and investigation of heterohybrid systems encompassing 3,6-bi-2pyridyl-1,2,4,5-tetrazine (bptz) and its ruthenium complexes associated with gold
nanoparticles are dealt with in this thesis. Bptz was characterized by spectroscopic and
theoretical techniques, focusing on its SERS spectra after the adsorption onto nanoparticles.
The charge transfer mechanism in the SERS spectra of macroscopic metals was transposed to
the nanoparticle condition, assuming the formation of chemical bonds between bptz and the
nanoparticles. Complexes of general formula [LmRu( -bptz)RuLm]Xn, “L” the peripheric
ligants 5-chlorine-1,10-phenantroline or 4‟-(phenyl)-2,2‟:6‟,2”-terpyrdine (ptpy), and “X”
counter-ions were also investigated, with special emphasis on their electronic and SERS
spectroelectrochemistry. The changes in the vibrational profiles were successfully explained
by the occurrence of charge transfer between the adsorbed complex and gold, in addition to
the electromagnetic and resonance mechanisms.

Keywords: 3,6-bi-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, binuclear complexes, SERS Effect, hot spots,
gold nanoparticles, chemical mechanism, hybrid systems.
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Capítulo 1 - Introdução

1.1 Nanotecnologia
A Nanotecnologia e as Nanociências constituem uma área multidisciplinar voltada ao
planejamento, controle e transformação de estruturas, organização espacial e funcionalidades
de átomos e moléculas para constituir sistemas maiores, tipicamente entre 1-100 nm. Suas
idéias foram primeiramente lançadas por Feymann (1959) na famosa palestra “Há muito
espaço lá embaixo”, quando apresentou idéias que cobriam desde como colocar o conteúdo
inteiro de enciclopédias na cabeça de alfinetes a até o tratamento de sistemas de massa
bastante reduzida e área superficial elevada[1]. Porém, o termo “nanotecnologia” foi
designado por Taniguchi somente em 1974[2].
Mesmo aquém da acuidade visual humana, este campo não se exaure em diversidade:
100 nm correspondem a 1613 átomos de hidrogênio, 100 fulerenos (C60), 5 grãos de pólen[3],
4 RNA-ribossômicos[4], 2,5 vírus da poliomielite ou 2 centésimos de eritrócito humano. Muito
das pesquisas neste escopo têm sua inspiração em estruturas biológicas, motivadas na relação
entre a organização tridimensional dos componentes e sua adequação a funções.
Fascinantes características dos nanomateriais devem-se ao número finito de elementos
regulando dimensão, fração de espécies superficiais ou até se constituem meios contínuos. Por
exemplo, quando se abaixa além de certo número de átomos os metais começam a perder as
estruturas de banda[5]. Por outro lado, as estruturações nanométricas sobre superfícies podem
em certas condições alteram localmente os valores dos índices de refração, afetando
propriedades óticas como a capacidade de transmissão e de reflexão de luz[6,7,8,9]. Na figura 1
está ilustrada uma comparação entre algumas estruturas biológicas e artificiais dentre as
grandezas micrométrica e nanométrica.
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Figura 1. Comparação de estruturas vivas e feitas pelo homem. Adaptado de NRC Report: Small Wonders,
Endless Frontiers: Review of the National Nanotechnology Initiative (National Research Council, July 2002).

O intervalo de tamanhos abordado na Nanotecnologia situa-se entre as dimensões de
átomos e moléculas, em que se aplica o formalismo da Mecânica Quântica, e dos sistemas
macroscópicos, descritos pela Física Clássica. A abrangência de usos para os nanomateriais
cresce por exemplo na medicina, como o desenvolvimento de nanopartículas funcionalizadas
para a localização e eliminação de células cancerosas[10,11,12,13,14], ou abertura de fronteiras
como a eletrônica molecular[15,16,17,18,19,20,21], por meio da (1) redução do tamanho de sistemas
macroscópicos até a grandeza nanométrica ou pela (2) reunião de átomos e moléculas em
arranjos maiores e organizados. Esta última possui conexão com a Química, pela relação entre
conceitos como as hierarquias e a organização supramolecular.

1.1.2 Química Supramolecular
Esta área foca-se na síntese de estruturas complexas usando as ligações covalentes e as
interações intermoleculares. Hierarquias são imprescindíveis à mesma como para a Biologia
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na meta de criar sistemas estáveis, funcionais e de alta dimensão, como o DNA. Por exemplo,
o nácar é uma substância dura, brilhante, branca ou de cor mais escura produzida por vários
moluscos, e da qual a composição em conchas é 98 % mineral, mas apresenta proteínas que
ordenam e colam a fração inorgânica como se fossem placas superpostas num arranjo
altamente estruturado que espalha e deflete tensões externas. Por isso, as conchas são mais
resistentes que os materiais cerâmicos[22,23].
Na concepção de Jean-Marie Lehn[24] que considera a Química Supramolecular como
a “Química além da molécula”, as hierarquias (ou organização) possibilitam que as estruturas
apresentem reconhecimento molecular, automontagem, efeito memória, transferências
eletrônicas direcionadas e as propriedades de portas lógicas[24,25,26,27]. Métodos de construção
embasados nesta concepção são a coordenação de íons metálicos e ligantes assim como o uso
de interações intermoleculares.
Estratégias de coordenação de íons metálicos e ligantes são a rota sintética de
excelência para a montagem de estruturas supramoleculares[28], comparáveis àquelas de
muitas metaloenzimas[29] e exibindo inclusive certas propriedades destas últimas como a
capacidade de regulação alostérica[30] conforme diversas revisões atuais[31,32,33,34]. A
organização surge pela disposição espacial nos orbitais em íons metálicos e seus ligantes ou
por meio de efeitos estéricos e de natureza química entre ambos envolvendo também
interações intermoleculares, e possibilitando transferências eletrônicas[35,36,37,38,39,40].
A gama de estruturas e funções geradas a partir de interações intermoleculares[24,41,42]
tem usos infindáveis na biologia – como os motores biológicos e caixas protéicas de vírus[43].
Certos tipos têm especial destaque. As ligações de hidrogênio respondem, por exemplo, pela
capacidade do DNA em codificar informações genéticas e sua estrutura de dupla hélice assim
como participam em proteínas transportadoras de íons entre membranas[44,45,46,47,48] ou têm
efeito significativos para que antibióticos mais modernos como a vancomicina possuam ação
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farmacológica[49], instigando a mimetização destas características[50,51,52,53,54,55,56]. Interações
em cavidades de estruturas cíclicas, com exemplo nos éteres de coroa, e os complexos de
inclusão são bastante abordadas recentemente por suas vantagens quando presentes em
catálises[57,58,59], análise química[60,61,62,63], construção de dispositivos[64] e a dissolução de
compostos insolúveis em um dado meio[65].
Por fim, equipamentos de sonda para o levantamento topográfico de superfícies
gradativamente forma incorporados a estratégias de transporte para átomos e moléculas. As
primeiras montagens foram feitas com o Microscópio de Varredura por Tunelamento
(STM)[66]. Por outro lado, a operação sem vácuo e a disponibilidade de transportar soluções
na ponta da sonda difundiram aplicações para o Microscópio de Força Atômica (AFM)[67] - e
técnicas recentes como a nanolitografia[68]. Tais equipamentos aliados a métodos químicos
são promissores para gerar (nano)materiais e superfícies funcionais. A seletividade de
respostas químicas e eletrônicas a estímulos externos propicia sistemas inteligentes ou
dispositivos.

Figura 2. (a) Esquema da nanolitografia dip-pen: a sonda da AFM para transporte de materiais para
substratos[68]. (b) “Curral Atômico” obtido num STM: átomos de ferro (cones azuis) num substrato de cobre
(vermelho)[69].

1.1.3 Nanomateriais – Uma Breve Resumo Histórico
Nanomateriais são sistemas de qualquer natureza química com dimensão nanométrica;
para a nanotecnologia há interesse se exibem propriedades distintas em relação à condição
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macroscópica. Sua origem está nas eras primordiais do universo, na nuvem de gás e poeira ao
redor de estrelas na gênese de planetas, luas e anéis. No planeta Terra, sua fonte comum são
eventos geológicos e climáticos, transportando elementos em solos, sedimentos e aerossóis[70].
Estudos de Paleontologia atribuem que organismos trabalhem o seu meio externo
desde o Período Neoproterozóico, 742 6 milhões de anos atrás[71,72,73,74,75], para obter
(nano)materiais[76]. Células sintetizam proteínas para criar os sítios de nucleação[76,77,78,79,80] e
controlar as mineralizações[81,82,83,84,85,86]. Nanopartículas metálicas têm sido mencionadas
como produto de detoxificação na alfafa [87,88]. Diatomáceas e radiolárias são organismos
unicelulares presentes no plâncton marinho cujos esqueletos são constituídos de
sílica[80,89,90,91]. As nanopartículas de magnetita existentes em animais, como em certas
bactérias e na lagosta, são relacionados à sua capacidade de se guiarem no planeta Terra
usando o campo magnético[92,93,94,95,96,97]. Por outro lado, a base nitrogenada guanina
cristalizada na forma de placas refletoras gera diversos fenômenos de interferência de luz,
conferindo cores metálicas para certos tipos de insetos e peixes, além de grande destaque para
as mudanças de cores nos cefalópodes e os camaleões[98,99,100,101,102,103].
No último século a evolução da eletrônica e computação apoiou-se na microlitografia:
a progressiva miniaturização em circuitos desde a época do ENIAC

B [104,105]

sagrou-se como

a Lei de MooreC. Enquanto que a microeletrônica e microfabricação baseiam-se nas leis da
difração ótica, o próximo passo abaixo deste limite explora os métodos químicos[4]. Certas
propriedades dos nanomateriais podem exibir mimetismos àquelas de máquinas moleculares
presentes nos seres vivos[106,107]: cílios e flagelos[108], RNA-ribossômico[109] e vários tipos de
proteínas musculares[110,111,112,113,114] e de enzimas motoras[115,116,117,118,119,120].
Todavia, seres humanos já têm longa história com as nanopartículas: suas preparações
e usos remotos são metais no estado coloidal[121]. Incorporadas no vidro do Copo de Licurgo
[B]

Electronic Numerical Integrator And Calculator. É considerado o primeiro computador (1946), e tinha 27 t,
63 m2, quantidades singulares de dispositivos, alto consumo energético e baixa capacidade de processamento.
[C]
“A memória estocada em um chip duplicaria a cada biênio, e o número de transistores a a cada quatro anos”.
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(séc. IV-V a.C.) geram as cores verde e vermelha por, nesta ordem, reflexão e transmissão de
luz[122]. Nanopartículas metálicas[123,124,125,126,127,128,129,130] conferem às louças e pisos da
Tunísia (séc. IX) e da época do Renascimento as cores, aspecto lustroso, refletividade
metálica e o efeito de “glitter”. Por fim, a fotodecomposição de haletos de prata gerando
nanopartículas metálicas constituiu a base para a fotografia em preto e branco (séc. XIX)[131].
A energia superficial dos nanomateriais e a quantidade de componentes determinam as
suas reatividade e propriedades catalíticas[132,133]; ligações químicas a adsorbatos possibilitam
transferências eletrônicas e reações fotoquímicas. Faraday[134] em 1857 iniciou o estudo
científico das soluções coloidais de metais. Atualmente destacam-se os métodos de sua síntese
de Turkevitch et al[135] e Brust et al[136]. Há um número imenso de artigos recentes focados nas
sínteses e aplicações de nanomateriais[137,138,139,140,141]. Através da funcionalização superficial
de nanomateriais abre-se um vasto campo para obter sistemas híbridos[142] cujas propriedades
variam da soma entre àquelas dos componentes isolados a até fenômenos exclusivos do
sistema global - evidenciando uma nova entidade química.
(c)

(d)

(a)

(b)

(e)

Figura 3. O Copo de Licurgo visto por meio de (a) reflexão, e (b) transmissão de luz[143]. Ladrilho Kairouan
(Tunísia, sec. IX) visto por (c) luz difusa e (d) reflexão [129]. (e) Vitral da Catedral Chartres (França, séc. XIII):
certas cores do mesmo devem-se a nanopartículas metálicas na composição do vidro[127].

1.2 Soluções Coloidais
O estado coloidal abrange uma classe ampla de sistemas como a maionese, iogurtes,
chocolates, fármacos insolúveis em água, cremes e alguns materiais para displays eletrônicos.
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Constitui-se por uma fase descontinua de sólidos, líquidos ou gases entre 1-100 nm dispersa
numa fase contínua sólida, líquida ou gasosa. Esta fase dispersa interage com a luz por meio
de absorção, fenômeno associado à natureza química do material disperso, e o espalhamento,
proveniente de características físicas do material como o seu índice de refração e o coeficiente
de transmissão - e que são funções do tamanho e da freqüência incidente.
Comumente, a estabilização de metais no estado coloidal em água considera as forças
repulsivas de grupos superficiais adsorvidos e eletricamente carregados. O potencial elétrico
ao redor das partículas induz gradientes de concentração distintos a cátions e ânions externos
e solvatados até certa distancia da mesma; tal região reunida à camada de íons adsorvidos é a
sua dupla camada elétrica[144,145,146]. A estabilidade da situação coloidal deve-se à carga
elétrica superficial e o raio da dupla camada: altas concentrações de espécies ou eletrólitos
comprimem esta última até que partículas interajam entre si, a agregação ou floculação. Os
mecanismos destes processos são descritos como a deposição sucessiva de camadas sobre os
núcleos iniciais[147,148,149,150,151] ou por meio da Maturação de Ostwald, que é a dissolução de
núcleos menores e a sua incorporação em sistemas de maior tamanho[152,153,154,155,156].
A Teoria DLVO Estendida[145,146,157,158,159,160] é muito abordada para soluções coloidais
em água; as concentrações de eletrólito nesta tese determinam que a maior parte de seu
tratamento clássico seja válido para explicar as floculações de nanopartículas. Admite-se que
o solvente é um contínuo, de constante dielétrica “ ”, com baixa superposição entre as duplas
camadas e as interações interpartícula entre dipolos são aditivas, expressas nas equações 1 e 2:
Eq. 1

Eq. 2
Para “n0” a concentração de eletrólito em distancia infinita, “

-1”

é o comprimento de

Debye (o raio da dupla camada elétrica), e “A” é a Constante de Hamaker, proporcional às

33
interações intermoleculares e a densidade do sistema. As forças atrativas “Fatr” tratam as
interações eletrônicas de dipolos permanentes ou induzidos no solvente e partículas próximas,
no alcance de até centenas de nanômetros. Forças Repulsivas “Frep” são eletroosmóticas, pois
a aproximação interpartícula requer a expulsão de solvente ao redor de eletrólitos, íons
adsorvidos e partículas. Para os agregados, o progressivo encurtamento na distancia
interpartícula é dificultado pela estruturação do solvente ao redor da partícula (uma força
atrativa partícula-solvente) e o gasto energético adicional para remover solvente adsorvido em
superfícies ou solvatando íons.

1.3 Cores em Metais, Ouro e a relação ao Tamanho do Sistema
A cor prateada ocorre com bastante freqüência em metais nativos. No entanto, césio,
cobre e o ouro nativos exibem tons coloridos somando-se ao prateado. Resumem-se abaixo os
modelos de várias áreas para explicar cores de metais.
Na abordagem clássica explora-se absorção/refração e a reflexão da luz ao interagir
com materiais. “Prateado” denota sistemas nos quais o coeficiente de absorção supera o índice
de refração, valores quase constantes no espectro visível: há alta reflexão para toda freqüência
incidente. “Preto” indica materiais bastante absorvedores de freqüências incidentes. Cobre e
ouro nativos têm cores devido ao pico de refletividade na freqüência de maior absorção[161].
Pela Física do Estado Sólido, a cor de metais considera a freqüência de oscilação nos
elétrons superficiais, os plasmons, susceptíveis à ação de campos elétricos e magnéticos[162]: o
valor máximo (ressonância) modula seu tempo de resposta. Respostas eletrônicas imediatas a
freqüências incidentes abaixo daquela à ressonância tornam o material refletor dos mesmos;
no outro limite há sua transmissão. Ressonâncias em freqüências do espectro ultravioleta
conferem aos metais a sensação de prateado; no entanto, as transições interbanda no espectro
visível absorvendo certas energias geram cores particulares ao cobre e ouro.
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O césio puro é prateado e um dos raros metais líquidos à temperatura ambiente (funde
a 28,4 oC), mas a contaminação por traços de oxigênio confere-lhe tons mais levemente
dourados[163]. Cobre puro exibe tons mais rosados: pela Regra de Madelung a camada 4s seria
preenchida com elétrons antes da 3d, no entanto a estrutura de bandas deste metal é anômala e
tem um elétron tem um elétron na camada 4s: absorções no azul-violeta induzem a excitação
3d 4s (Nível de Fermi) gerando cores no espectro visível. O tom vermelhado, laranja ou
marrom deste metal provém de uma camada de lustre oriunda de reações químicas com gases,
como o oxigênio[164].
Pela mecânica quântica a cor do ouro tem uma fonte singular. O raio de Bohr de um
elétron é inversamente proporcional à sua massa. Elétrons s e p ao aproximar-se do núcleo
atômico exibem velocidades comparáveis à luz, ganhando mais velocidade e massa por meio
de efeitos relativísticos. A contração nestes orbitais soma-se à lantanídica, aumentando a
blindagem nos elétrons nos orbitais d e f. Na transferência interbanda 5d  6s (Nível de
Fermi) do ouro, a contração relativística dos orbitais 6s e 6p e a expansão dos orbitais 5d
reduzem a energia desta excitação para 2,3 eV: o ouro absorve as freqüências incidentes no
azul-violeta e reflete outras associadas às cores vermelho e amarelo[165,166].
Todavia, estes modelos não explicam a relação entre a cor de metais e o seu tamanho
quando no estado coloidal: prata e ouro coloidal (partículas de tamanho médio de 20 nm) em
água exibem cores, nesta ordem, amarelo (absorção em 390-400 nm) e vermelho-vinho
(absorção entre 520-535 nm)[167].

1.3.1 A Teoria de Mie
O primeiro tratamento para a interação entre luz e soluções (perfeitas e coloidais) é
feito pela Lei de Beer (1852)[168]. Considera-se a absorção de luz monocromática incidente
como uma função da probabilidade de captura de fótons “ ”, constante por área infinitesimal
de solução. A equação que descreve este fenômeno está a seguir:
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=

Eq. 3

A Absorbancia “A” é definida como -log(IT/I0), “I0” a intensidade de luz incidente e
“IT” a transmitida ao percorrer uma distancia “x” da solução, o caminho ótico. Esta grandeza é
relacionável ao número de absorvedores dividido pelo volume de solução - a sua densidade de
partículas “d” - e a probabilidade de captura - o Coeficiente de Extinção de Luz “Cext”. Para a
Concentração Molar de absorvedores “C”, [(6,02.1023 )/2303] é a Absortividade Molar “ A”.
Cext e

A

são constantes empíricas e funções da composição química, tamanho de partícula e

freqüência incidente: conhecidos seus valores, determina-se teoricamente a cor de soluções.
Para nanopartículas metálicas há relações entre suas propriedades óticas e o tamanho.
Gustave Mie[169] (1908) modelou a interação de nanopartículas e a luz usando a
eletrodinâmica clássica: um campo elétrico uniforme de dimensão superior ao material induz
uma separação dipolar de cargas elétricas ao mesmo. Campos elétricos oscilantes podem gerar
processos multipolares caso o comprimento de onda incidente seja comparável ou maior que o
tamanho do sistema.

Figura 4. (a) Esquema à interação da radiação eletromagnética e nanopartícula, adaptado de Kelly et al[170].
Linhas de campo elétrico num (b) dipolo[171,172,173] e (c) quadrupolo elétrico à nanopartícula. Linhas de campo
magnético foram omitidas para simplificar as ilustrações.
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Inicialmente é abordada a excitação mais simples, a dipolar. Admite-se tamanho da
partícula bem inferior ao comprimento de onda incidente (r

): nas freqüências óticas, sua

penetração em metais é de 30 nm[174]. O campo elétrico incidente perturba os elétrons na
banda de condução e induz a sua oscilação coletiva relativo aos cátions do mesmo,
aparecendo uma separação dipolar de cargas elétricas. Interações eletroestáticas atrativas
neste dipolo elétrico geram forças restauradoras; esta oscilação eletrônica pode ser excitada
pela diferença de carga elétrica no sistema. Esta visão é baseada a Física do Estado Sólido: a
nanopartícula comporta-se como um metal macroscópico.
O comportamento metálico denota que os elétrons do material não ocupam níveis de
energia localizados: o maior desdobramento energético para níveis eletrônicos consecutivos
“ E” é a energia térmica “kT” do sistema. Para os metais existe a aproximação E = EF/N,
com “EF” a Energia do Nível de Fermi ( 5 eV) e “N” o número de átomos[175]: a 25oC tem-se
N como 195. O volume de uma esfera compacta é “n” átomos o volume atômico: no ouro, os
raios cristalográfico (1,44 Å), van der Waals (1,66 Å) ou densidade de 59 Au.nm-3 em
nanopartículas[176] conferem diâmetros para validar o tratamento clássico em, nesta ordem,
1,67 nm, 1,92 nm e 1,85 nm.
A oscilação coletiva dos elétrons superficiais é o polariton de plasmon de superfície.
Plasmon refere-se às oscilações eletrônicas fluidas, como o gás ionizado relatado por Tonks et
al[177]; polariton é a oscilação plasmônica excitada pela radiação eletromagnética, e superfície
pelo local do fenômeno. Sua freqüência de ressonância (SPR) depende da força restauradora,
dimensão da partícula e a polarizabilidade do material e aquela rodeando cargas elétricas.
Para r

aplica-se o tratamento introduzido por Lord Raileygh, a aproximação

quase-estática[178]: campos elétrico e magnético incidentes são admitidos constantes num
intervalo de tempo a todos os elétrons[179,180,181]. Negligenciam-se as ionizações e retenção de
magnetização pela esfera metálica. O campo elétrico induzido “Ei” sob ação do indutor “E0” é
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obtido a partir da Equação de Laplace

D,

E

“V” o potencial elétrico, como E0 = -

.

O valor de Ei é descrito em função da equação 4:
Eq. 4
Para “

” e “ ” constantes dielétricas dos, nesta ordem, meio externo e nanopartícula.

A polarizabilidade da esfera em um meio dielétrico pode ser obtida resolvendo a Equação de
Laplace, ou a partir da Relação de Clausius-Mossotti indicadas, nesta ordem, na equação 5:
Eq. 5
Constantes dielétricas possuem parte real e imaginária[182]:
=

1(

) + i 2( ) = ( + ik)2

Eq. 6

Com “ ” a freqüência incidente, “ ” o índice de refração e “k” o coeficiente de
absorção, valores quase constantes no espectro visível em metais: aplica-se igual premissa à
nanopartículas com estruturas de bandas. A freqüência de ressonância ( = 2 m) define

e Ei

infinitos: há um pico de oscilação dipolar ao plasmon e uma banda no espectro eletrônico. Ei
transcende a grandeza de E0 pela compactação das linhas de campo; tal distorção propagar-seá até certa distancia da nanopartícula; superfícies equipotenciais da nanopartícula variam com
forma, dimensão e a proximidade interpartícula.
Na discussão de sistemas coloidais indicou-se que a interação de (nano)partículas e luz
considera absorção e espalhamento. Resumidamente, a descrição do espalhamento da luz pela
esfera metálica é baseada numa expansão de todas as ondas eletromagnéticas na forma de
ondas parciais esféricas, descritas por meio de harmônicas de vetores esféricos. Aplicando-se
as condições de fronteira de Maxwell são resolvidos os coeficientes de expansão para a onda
espalhada e a interior; a partir da Lei de Poynting determinam-se taxas e magnitude da
absorção e o espalhamento de luz. Estas grandezas normalizadas a partir da intensidade de luz
[D]

Suas soluções mostram valor médio de propriedade sobre uma superfície esférica igual àquele em seu centro.
Condições de contorno (1) a distancia infinita é “
, (2) é contínuo na superfície da esfera, (3) a
componente normal do campo também é continua na superfície da esfera, e (4) no centro não há singularidade.
[E]
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à onda incidente permitem obter as seções transversais destes processos que, divididas pelo
diâmetro da partícula, evidenciam as suas eficiências. A magnitude da eficiência indica a
capacidade do sistema em espalhar e absorver as radiações incidentes[183]. Mie descreve o
coeficiente de extinção “Cext” função da freqüência somando aqueles relacionados à absorção
“Cabs” e o espalhamento da radiação “Cesp”:
Eq. 7
Eq. 8
Eq. 9
Com “R” o raio da partícula, “nm” o índice de refração do meio, “ ” o comprimento
de onda incidente no vácuo; “an, bn” são coeficientes de espalhamento descritos em funções
Ricatti-Bessel, dependentes do índice de refração; “Re” indica somente a parte real. O termo
“n” denota a forma de excitação: n=1 (dipolar), n=2 (quadrupolar), etc. Na condição quaseestática ideal ao tamanho da nanopartícula (r

0,02 ) existem somente as excitações

dipolares. Em maiores tamanhos, a luz não excita a esfera homogeneamente: a contribuição
de excitações multipolares define bandas eletrônicas de ressonância plasmônica mais largas e
deslocadas batocromicamente[180,184,185].
A absorção é diretamente proporcional aos parâmetros Ricatti-Bessel (ao tamanho do
sistema por sua relação à função dielétrica); espalhamento à segunda potência dos parâmetros:
a absorção predomina em nanopartículas menores, e espalhamento às maiores. O modelo de
Mie prevê espectros eletrônicos de nanopartículas usando as constantes dielétricas do metal e
seu meio, relacionável a dados experimentais pela Lei de Beer. Admite-se o relaxamento do
sistema em colisões eletrônicas na ordem de fentossegundos até defasamento nas oscilações
eletrônicas, mais intenso em grandes nanopartículas e alargando as bandas eletrônicas.
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1.3.1.1 Limitações para a Teoria de Mie
Certos fatores podem inviabilizar previsões baseadas na Teoria de Mie.
Primeiramente, uma vez que o tratamento aborda partículas esféricas, caso o sistema
tenha distorções relativo a esta simetria aumenta o número de suas ressonâncias plasmônicas.
Por exemplo, elipsóides possuem valores distintos às dimensões longitudinal e transversal[186];
cilindros exibem ressonâncias plasmônicas associadas à borda e a casca cilíndrica. Prismas
mostram tais valores relacionados à suas faces ou irregularidades[173,189,187,188] assim como para
[170,182,189]

excitações dipolares e ainda quadrupolares

.

No modelo de Drude[174,190,191,192] a visão ao metal ideal possui uma nuvem de
elétrons livres e independentes, movendo-se randomicamente até colidir a defeitos cristalinos,
bordas e outras estruturas. Campos elétricos incidentes aceleram e orientam os elétrons apesar
de suas colisões randômicas, afetando aqueles com energia próxima à do Nível de Fermi do
metal. As partes real e imaginária da função dielétrica variam com a freqüência de
espalhamento do metal, e são inversamente proporcionais ao caminho médio livre dos
elétrons. Quando tal propriedade supera a dimensão da partícula, os choques com as bordas
tiram a coerência de oscilações eletrônicas e aparece uma dependência ao tamanho: surgem
bandas de ressonância plasmônica mais largas, leve deslocamento no pico de absorção e
atenuação na intensificação. O tamanho de nanopartícula em que tais processos ocorrem é
abaixo de 10 nm, bem próximo das limitações em que a mesma está no limite de perder suas
estruturas de banda.
A Teoria de Mie prevê excitações multipolares e alargamento de bandas eletrônicas a
maiores tamanho de nanopartícula ou

. Nanopartículas de cobre, prata e ouro têm maiores

por suas transições interbanda ocorrendo no espectro ultravioleta próximo e visível[193]. Por
fim, sobressai que este tratamento não considera as interações interpartícula, condição válida
para distancias de separação interpartícula acima de 5 vezes o seu diâmetro: alta proximidade
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possibilita o acoplamento de modos plasmônicos em partículas individuais, deslocando
batocromicamente a freqüência de ressonância plasmônica ao conjunto. A Teoria de MaxwellGarnett é usada no limite da aproximação quase-estática[182].
Há estratégias para estudar agregados de nanopartículas. Métodos numéricos como o
Discrete Dipole Approximation (DDA)[194,195,196,197], Finite Diference Time Domain
(FDTD)[198,199] e o Multiple Multipole Method (MMP)[200,201] têm histórico de aplicações, e
admitem uma estrutura ao agregado para obter suas propriedades[202,203,204]. Outra proposta
recente faz analogias à teoria de hibridização de orbitais moleculares para descrever os níveis
plasmônicos acoplados dos mesmos[205,206,207,208,209].

1.4 Espectroscopia Vibracional de Intensificação por Superfície –
Efeito SERS
O espalhamento inelástico da luz foi previsto teoricamente por Smekal[210], e
observado por Raman et al[211]. Mudanças na freqüência do fóton espalhado indicam a
absorção local de energia incidente como vibrações, função de sua variação de
polarizabilidade, concentração excitada e a seção de choque. Sinais fracos limitavam usos
desta espectroscopia Raman em relação à espectroscopia no infravermelho até que em 1974
Fleischmann et al[212] relataram grande incremento no espalhamento de fótons para a piridina
se adsorvida em prata.
A intensificação Raman pela superfície (SERS) permite estudar adsorbatos,
elucidando a sua orientação e permitindo detectar até modos normais bastante fracos.
Preferem-se metais nobres como substratos em função de: atenuam a fluorescência de
adsorbatos[213,214,215,216], geram altas intensificações SERS[217], têm manipulação fácil e seus
valores de ressonância plasmônica no espectro visível atenuam a probabilidade de destruição
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a analitos. Relatam-se espectros SERS para moléculas em soluções bastante diluídas, de
sistemas pouco espalhadores de fótons[218], e de inclusive moléculas isoladas[219,220].
O Efeito SERS é atualmente descrito em função dos mecanismos eletromagnético e
químico.

1.4.1 Mecanismo Eletromagnético (EM)
Proposto por Jeanmaire e Van Duyne em 1977[221], baseia-se na formação de campos
elétricos induzidos na superfície metálica sob interação com a radiação eletromagnética e/ou a
presença do adsorbato, aumentando o espalhamento Raman deste último. Sua concepção
moderna explora leis da Eletroestática, Interferência de ondas e as propriedades dos substratos
caso excitados próximo das freqüências de ressonância plasmônica[222].
O primeiro modelo para este mecanismo foi proposto por King et al[223] e Efrima et
al[224,225,226], o dipolo-imagem. Admite-se que o dipolo elétrico do adsorbato induza uma
polarização na superfície metálica, e um novo campo elétrico: a interação construtiva destes
campos aumentaria o espalhamento do adsorbato. O alcance desta perturbação é cerca de 2 Å,
um típico “efeito de primeira camada” [223,227].
Gersten destacou a influência da topografia no substrato (denominado de “lightning
rod effect”)[228,229]: campos elétricos incidentes geram campos induzidos fortes em protusões,
arestas e vértices de um substrato metálico, elevando o espalhamento Raman de adsorbatos.
Interferência construtiva entre os campos elétricos incidente e refletido pelo substrato
também eleva os campos elétricos espalhados pelo adsorbato[230,231].
Por fim, soma-se o aumento de campo elétrico próximo de substratos excitados nas
freqüências de ressonância plasmônica[232,233,234], dependente da freqüência incidente[235]. O
campo elétrico induzido e distorcido na nanopartícula ou protusão concentra um número
bastante elevado de linhas de campo elétrico, aumentando o de espalhamento de fótons pelo
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adsorbato[204,236,237]. Controle de rugosidades produzidas em eletrodos[238] ou na forma da
nanopartícula regula a detecção de vibrações muito fracas em adsorbatos[239,240,241].
O Fator de Intensificação do Campo Elétrico “g” é a razão entre os campos elétricos
superficial da partícula “Esup” e o campo elétrico incidente E0; o campo espalhado “Eesp” pelo
adsorbato é proporcional a Esup. Substratos em ressonância plasmônica exibem um fator de
intensificação particular “g1”, e Eesp será proporcional a g
“ISERS” é

g1. A intensidade SERS média

|Eesp|2 ou a | |2|gg1|2I0, para “I0” a intensidade do campo incidente (associado ao

espalhamento Raman do adsorbato sem substrato). Define-se o Fator de intensificação SERS
pelo mecanismo EM “G” por meio da razão ISERS/I0, descrito na equação 10:
Eq. 10
Para “
ISERS

” a polarizabilidade da molécula isolada 96. A relação entre

e E0 torna

|Esup|4. Atualmente é proposto que os efeitos de ressonância plasmônica preponderem

em relação aos outros tipos de intensificação no mecanismo EM: cálculos teóricos em
nanopartículas mostram queda exponencial no campo elétrico induzido, e alcance em cerca de
2 nm[242]. Sistemas confinados entre nanopartículas e sujeitos ao acoplamento de vários
campos elétricos induzidos[230,243,244,245,246] e podem exibir valores de G como 108 [247,248] ou
até maiores - os hot spots.
A componente vital para a intensificação SERS oriunda do mecanismo EM é normal
à direção do substrato, afetando as vibrações de adsorbatos por meio de componentes de
polarizabilidade ao longo desta direção. Tal condição privilegia o Efeito SERS em adsorbatos
perpendiculares ao plano do substrato, mas vibrações associadas às disposições paralelas entre
ambos poderão ser intensificadas se o tensor de polarizabilidade normal for grande, como a
vibração “respiração de anel” em aromáticos.
Para o mecanismo EM foram estabelecidas as chamadas “Regras de Seleção” para a
intensificação SERS explorando propriedades dos campos elétricos e que têm efeitos para a
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análise da simetria para as vibrações de adsorbatos. De acordo com estes conceitos, todas as
vibrações com a mesma espécie de simetria devem exibir intensificações SERS próximas
entre si[222,249,250,251].

1.4.2 Mecanismo Químico ou de Transferência de Carga (CT)
Proposto por Albrecht e Creighton em 1977 [252], admite relação à natureza química do
adsorbato. Tal processo é associado para as mudanças de intensidade SERS de moléculas com
seções de choque próximas[253] ou a conexão entre o estado redox do adsorbato e o pico de
intensidade SERS em medidas espectroeletroquímicas[212,235,252,254]. Pelas regras de seleção à
intensificação SERS baseadas no mecanismo EM, campos elétricos induzidos não afetam o
perfil de intensidade Raman de modos normais com igual espécie de simetria: qualquer
mudança seletiva na intensidade ou perfil de banda(s) SERS denota(m) sua presença.
Este mecanismo considera a ação de campos eletromagnéticos em excitações RR e
transferências de carga entre substrato e adsorbato (CT-MA). No primeiro inalteram-se
características eletrônicas do adsorbato à forma livre. O segundo baseia-se em forte interação
química e mistura de níveis metálicos e adsorbato, resultando numa intensificação parecida ao
Efeito RR[255,256,257,258]; requer conhecimento de propriedades eletrônicas dentre substrato,
adsorbato e níveis eletrônicos presentes - uma nova entidade química. Transferências de carga
a partir de plasmons como níveis fundamentais são possíveis teoricamente, cuja população
eletrônica inferior relativo àquela de níveis metálicos abaixo do Nível de Fermi gera efeitos
mais fracos[259,260,261].
Uma abordagem comum do mecanismo CT em literatura baseia-se em cálculos
teóricos para o sistema adsorbato/metal, de implementação trabalhosa a complexos metálicos.
Nesta tese soma-se outra complicação devido à isomeria geométrica, preferindo-se por isso, o
modelo CT proposto por Lombardi et al, descrito a seguir
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1.4.2.1 Resumo do modelo CT proposto por Lombardi et al
Sua primeira concepção[257] trata a adsorção de (super)moléculas em superfícies
metálicas. O tensor Raman para a condição de ressonância usando a Aproximação de BornOppenheimer e o Teorema de Herzberg-Teller soma 3 termos, cujas equações estão a seguir.

Eq. 11

Eq. 12

2

ℎ

ℎ

− +2

ℎ

ℎ

+ 2

ℎ

Eq. 13

Estados “I” e “K” denotam, nesta ordem, níveis fundamental e excitado à ressonância
molecular “MIK”, de freqüência “

KI”

(excitação RR); estados “M” são metálicos e próximos

do Nível de Fermi. “MIM” e “MMK” são, nesta ordem, as transferências de carga do adsorbato
ao metal (TCAM) e as transferências de carga do metal ao adsorbato (TCMA). Prevê-se
grande intensificação SERS se o comprimento de onda excitante

for igual a

KI.

Este

modelo admite os desdobramentos energéticos entre o nível I do adsorbato aos estados M na
banda de condução (“
K (“

MK”)

IM”)

e de níveis metálicos M na banda de valência do metal aos níveis

do adsorbato próximos entre si em magnitude. Um esquema global dos processos é

ilustrado na figura 5.
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Figura 5. (a) Excitação RR do adsorbato (b) TCAM, ocorrendo em função de um acoplamento vibrônico com a
excitação molecular IK denotado pelo elemento
(c) TCMA, ocorrendo em função de um acoplamento
vibrônico com a excitação molecular IK indicado pelo elemento
. Excitação IK é permitida por simetria, os
níveis metálicos são contínuos na banda de condução entre os valores
e
, sua densidade de estados
constante e com níveis preenchidos até , que indica o Nível de Fermi.

O termo A é significativo apenas se as condições experimentais possibilitem Efeito
RR para o adsorbato. Termos B e C denotam, respectivamente, TCAM e TCMA: ambos são
processos vibrônicos devido aos termos de Herzberg-Teller (“hMK” e “hIM”) e a componente
“Q” exprimindo mudanças de coordenadas nucleares no fator vibracional

, permitindo

excitações eletrônicas simétricas e não totalmente simétricas. Em TCMA a energia relativa do
Nível de Fermi dispõe-se entre os níveis I e K do adsorbato, pois somente neste caso a
transferência de carga

MK

decresceria o suficiente para interagir com estados vibracionais,

como preconiza o formalismo ao acoplamento de Herzberg-Teller. Na ausência de excitações
RR ao adsorbato, os termos B e C tornam-se a fonte da intensificação SERS, e mostram
ressonância também se

=

IM,

equação 14, ou

MK,

equação 15.
Eq.14
Eq.15

Transferências eletrônicas e vibrônicas podem ser discutidas por regras de simetria,
considerando o grupo de ponto associado ao conjunto adsorbato/metal. Os modos normais
totalmente simétricos de (super)moléculas são os mais afetados pelas excitações RR. As
intensificações de modos normais por meio do mecanismo CT-MA dependem de:
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(a) A intensificação de vibrações ao adsorbato é prevista se têm a mesma espécie de simetria
dos níveis eletrônicos inicial “ I” ou final “ F” TCAM ou TCMA, pela qual

I

ou

será

F

associada a um nível metálico.
(b) Transferências de carga entre eletrodo e adsorbato requerem ao menos um nível eletrônico
do adsorbato K pelo qual a excitação molecular IK é permitida por simetria, uma vez que os
termos de Herzberg-Teller interagem com estes tipos de excitações para obter intensificação à
vibração do adsorbato acoplada em TCAM ou TCMA, com simetria “

Q”.

(c) O produto das espécies de simetria descrevendo a excitações vibrônicas

I

x

Q

x

F

requer dentre os seus termos a representação totalmente simétrica para que hIM e/ou hMK sejam
não nulos.
Recentemente este modelo recebeu refinamentos teóricos[262,263]. Em adsorbatos sobre
uma nanopartícula isolada, o tensor Raman RIFK, B função da freqüência incidente associado às
excitações RR (

IK) ou

TCAM (

IF)

é descrito pela equação 16:
Eq. 16

Analogamente, a equação 17 descreve-o para excitações RR ou TCMA (

FK):

Eq. 17

O fator de intensificação SERS é proporcional à |RIFK|2. Nas equações 16 e 17 têm-se
“

IK”

a ressonância molecular do adsorbato; “

IF”

e“

FK”,

nesta ordem, momentos de dipolos

às TCAM e TCMA; “hIF” e “hFK” são os termos de Herzberg-Teller associados. Tais
expressões fornecem uma visão geral para o tratamento do Efeito SERS segundo o produto
em seus denominadores.
Para o primeiro componente deste produto, ( 1( )+2 0)2à intensificação SERS na freqüência do qual

1

=2

0

sua contribuição máxima

e trata o Mecanismo EM (nos metais

2
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é pequeno); em baixas distâncias intersubstrato ou interpartícula é possível o acoplamento de
campos elétricos. Os componentes

-

2

+

(equação 16) e

-

2

+

(equação 17)

indicam transferências de carga associadas à energia do Nível de Fermi no substrato e as
propriedades dos OM no adsorbato: ressonâncias em
TCAM e TCMA. Por fim, o componente
pela ressonância ocorrer se
como

=

IK.

-

2

+

=

IF

ou

FK

denotam, nesta ordem,

denota as excitações RR do adsorbato

O damping para excitações eletrônicas é representado

2

. Ressonâncias surgem pelas características do metal e seu adsorbato, freqüência

excitante, força do oscilador, Energia do Nível de Fermi e as propriedades de nanopartículas.
O numerador das equações 16-17 indica condições de intensificação SERS em função
do produto entre os momentos de transição à excitação molecular µKI e as TCAM µFK ou
TCMA µFK, e o produto do termo de Herzberg-Teller hIF ou hFK e o fator vibracional

.

Nenhum desses termos deve ser nulo, pois são interligados na equação do tensor
Raman. Se numa freqüência incidente não existem ressonâncias moleculares, a intensificação
provém de outras transições moleculares com igual espécie de simetria explorando o
mecanismo de acoplamento Herzberg-Teller. Momentos de dipolo (µIF,µFK) estão acoplados
ao campo elétrico de substratos em condições de ressonância plasmônica, conferindo
dependência entre as intensificações dos mecanismos EM e CT-MA. Ressonâncias em TCMA
ou TCAM também podem interagir com aquelas moleculares a partir do momento de
transição µKI, uma vez que partilham um estado molecular comum. Por fim, o termo de
Herzberg-Teller (hIF, hFK) liga as transferências de carga envolvendo o Nível de Fermi e os
sinais Raman por meio do fator vibracional

.

1.4.3 Espectroeletroquímicas SERS
A grandeza do Efeito SERS nesta técnica reúne vários fatores. Espécies dissolvidas
sob excitações RR atenuam o sinal vibracional de adsorbatos; no entanto, Rubim et al[264]
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mostraram que ao focalizar o laser excitante no eletrodo de trabalho, e não na solução, é
possível eliminar este fenômeno (mais detalhes deste estudo ainda neste item). Por outro lado,
eletrodos rugosos favorecem a adsorção de compostos e melhoram o sinal Raman vibracional
nas freqüências de ressonância plasmônica para adsorbatos e espécies livres. Wu et al[265]
discutiram a ação do potencial: um resumo dos fatores principais levantados, e outros de mais
referências, seguem-se abaixo.
O eletrodo de trabalho exibe 2 campos elétricos na superfície: um constante, regulado
pelo potencial, e outro oscilatório, pela interação do mesmo e a freqüência excitante, afetando
principalmente a camada compacta do eletrodo (em cerca de 1 nm)[266]. Estes campos
elétricos regulam a interação metal/adsorbato, orientação de dipolos em (super)moléculas e
solvente e também a estrutura da dupla camada. Adicionalmente, a Teoria de Mie indica que
solventes com altos índices de refração deslocam batocromicamente as freqüências de
ressonância plasmônica em nanopartículas e protusões. Elétrons na banda de condução ainda
são mais polarizáveis, gerando intensificações SERS maior para adsorbatos e moléculas muito
próximas ao plano metálico[236,267].
Por outro lado, o efeito do potencial de carga zero (PZC) do eletrodo nas bandas SERS
de adsorbatos foi investigado no caso da piridina[268,269]. Atribui-se que se o potencial aplicado
for menor que o PZC ao eletrodo, a sua polarização superficial negativa repele o sistema conjugado da piridina adsorvida, disposta lateralmente relativo ao plano metálico e cuja
interação química piridina-metal explora o par de elétrons no nitrogênio. Quando o potencial
aplicado supera o valor do PZC do eletrodo, a sua polaridade superficial positiva atrai também
o sistema -conjugado da piridina, induzindo o anel a dispor-se inclinado relativo ao plano
metálico, e a interação química piridina-metal exploraria também o sistema -conjugado.
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Esta grandeza também afeta o comprimento de onda de ressonância plasmônica do eletrodo
pela densidade de elétrons livres, cujo efeito torna-se progressivamente menos expressivo já
em nanopartículas de tamanhos gradativamente maiores[270].
A análise de regras de simetria é o método mais simples para evidenciar se o Efeito
SERS de um sistema possui o mecanismo CT. Conforme as regras de seleção do Efeito SERS
baseadas no mecanismo EM[222,249,250,251], a intensificação é equivalente para vibrações de
igual espécie de simetria ao sistema-metal, portanto caso uma ou mais vibrações tenham
desvios haveria a participação do mecanismo CT. Por exemplo, tais critérios podem ser
usados para comparar os resultados de espectroeletroquímicas Raman e SERS de compostos.
Novamente explora-se a piridina adsorvida em prata como um modelo.
Resumidamente, atribui-se que este anel adsorva em metais por meio dos pares de
elétrons isolados dos nitrogênios, em disposição lateral relativo ao plano metálico: o sistema
piridina-prata exibe o grupo de ponto C2v. Na sua espectroeletroquímica SERS, figura 6, todas
as bandas são vibrações a1 e, no entanto, aquelas denotadas pelos modos normais

6a

e

9a

são

notoriamente mais intensificados na redução deste anel relativo às demais, evidenciando a
participação do mecanismo CT no Efeito SERS. Uma vez que a piridina não exibe Efeito RR
para excitações em 514,5 nm tais processos são relacionados à TCMA, pois a redução do
sistema favoreceu a intensificação SERS. Arenas et al obtiveram as mesmas conclusões por
meio de cálculos teóricos ao sistema piridina-prata[271], assim como para outros derivados de
piridina, com consistência às espectroeletroquímicas SERS[272,273,274].
Porém, quando o sistema possui excitações RR tal processo pode encobrir mudanças
in intensidade em bandas de dada simetria que estão associadas a uma possível existência do
mecanismo CT-MA. Um critério para evidenciar este último foi descrito por Rubim et al[264]
ao analisar a espectroeletroquímica SERS do complexo [Fe 2(CN)10(pirazina)]-6, figuras 7a-b.
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Figura 6. (a) Espectros Raman de uma solução aquosa de piridina, e diversos espectros SERS da piridina em um
eletrodo de trabalho de prata para vários potenciais aplicados ( exc = 514,5 nm). Reproduzido de Arenas et al[271].

(a)

(b)

Figura 7. (a). Espectros SERS ( exc = 514,5 nm), cada espectro obtido após 10 segundos de tempo de integração.
(a) Voltamograma Cíclico do complexo [Fe2(CN)10(pirazina)]-6, concentração 10-3 mol.L-1 em água, com K2SO4
0,1 mol.L-1 e um eletrodo de trabalho de prata. Reproduzido de Rubim et al[264].
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Os autores constataram que excitando em 514,5 nm, e embora o complexo possua uma
TCML envolvendo a pirazina em 507 nm, os espectros SERS do eletrodo de prata não exibem
as bandas SERS da pirazina a menos que tal anel seja reduzido, figura 7a, o que ocorre em
potenciais abaixo de -0,8 V, figura 7b. Focando-se o laser excitante na solução, os espectros
vibracionais mostram as bandas vibracionais da pirazina, consistente às excitações RR. Os
resultados revelaram que:
1 – Focando-se o laser excitante no eletrodo de trabalho a contribuição do sinal vibracional
proveniente de espécies dissolvidas mostrando excitações RR pode ser eliminada.
2 – Por existirem potenciais em que o espectro SERS do eletrodo de prata não define bandas
da pirazina e a contribuição de excitações RR do complexo ser desprezível nos espectros
SERS, o mecanismo EM não geraria as bandas vibracionais deste ligante de ponte a menos
que ocorram transferências de carga da prata à pirazina no complexo, cuja energia deve ser
próxima ao comprimento de onda excitante.

1.5 Efeito SERS, Química e Nanotecnologia
O Efeito SERS permite estudos espectroscópicos de adsorbatos[275] como benzeno e
derivados[276,277,278,279,280,281,282,283,284], piridina e derivados

[285,286,287,288,289]

, pirazina[290],

tetrafulvaleno[291], trifenilfosfina[292], poliaromáticos[293,294,295,296,297,298], 1,2-dianimo etano[299],
ácido etileno diamino tetracético[300,301] e o isotiocianato[302,303]. Complexos metálicos são
mais estudados a partir dos conceitos ao mecanismo EM[304,305,306,307,308] que em relação ao
CT[309,310]: a falta de reprodutibilidade no perfil vibracional dentre os espectros SERS de
agregados dificulta atribuir qual efeito vibracional surge a partir de um ou o outro mecanismo.
Yamada et al[311] e Thomas et al[312] relatam absorções em 500-600 nm para compostos
adsorvidos em prata e sem excitações RR do mesmo. Tais estudos sugeriram avaliar se as
bandas fortes de acoplamento plasmônico em agregados de nanopartículas podem encobrir
outras formas de excitações eletrônicas como as TCAM ou TCMA.
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A passivação e o controle de forma em nanopartículas são abordados para estudos de
reconhecimento molecular[142,313,314], diagnóstico clínico[10,11,12,13,14], sistemas híbridos e os
marcadores de câncer[315,316]. O mecanismo CT-MA permite identificar contatos elétricos reais
entre eletrodos e moléculas condutoras[317,318,319] visando dispositivos[18,19,20,320,321]. Há focos
em análise química[219,322,323], fluorescência[324], procedimentos de exames biológicos pouco
invasivos[14] e a análise de estados excitados[325].
Nos estudos SERS a presença de campos elétricos intensos melhora a sensibilidade de
medidas espectroscópicas, análise química, propriedades não lineares[326] e capacidade dos
materiais em guiar a luz[327]. Messinger et al[328] criou o conceito de eficiência de campo
elétrico próximo, uma medida da segunda potencia a distribuição média do campo elétrico,
refinado por Quinten[329]. Moerl et al[330] reportou que o sinal SERS provém de moléculas
adsorvidas em sítios ativos do substrato, locais cujo fator de intensificação SERS superava
estimativas, como G = 108

[330,331]

; clusters de colóides de prata fractais induzem alta

localização de fótons (e campos elétricos induzidos) em pequenas regiões do espaço,
denominadas hot spots[332,333,334].
Estudos SERS posteriores evidenciaram que só uma fração das moléculas adsorvidas
em substratos exibe altos fatores de intensificação, constituindo a fonte majoritária de sinal
vibracional com origem atribuída aos hot spots[335,336,337,338,219,339,340]. Há métodos para criá-los
em nanopartículas com protusões[341,342], acoplamento de campos elétricos induzidos em
agregados[343,344,193,345,346,347,348,349,350,351], métodos litográficos[352,353,354] e processos químicos
em eletrodos[355]. Ligantes que atuam como ponte interpartícula geram aproximações de
poucos nanômetros e elevando o acoplamento de campos elétricos[356]; podem apresentar
intensificações mediante transferências de carga[357].
Como dipolos oscilantes, as nanopartículas radiam campos eletromagnéticos feito
antenas[358,359,360,361]. A distorção nas linhas de campo eletromagnético próximo às mesmas
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nos comprimentos de onda de ressonância plasmônica age feito uma lente focalizadora para a
luz incidente, da qual a intensidade de luz radiada supera aquela no campo incidente como se
exibisse maior seção de choque - a própria definição de uma antena. Suas elevadas
absortividades e emissividades molares são exploradas em terapias hipertérmicas destinadas
ao tratamento de câncer[180,362,363,364,365].
Processos fotoquímicos em nanopartículas exploram analogias da separação dipolar e
a formação de pares elétron/buraco[366]. Injeções de elétrons da nanopartícula induzem reações
químicas nos adsorbatos e moléculas próximas; a adsorção química induz o alargamento na
banda de ressonância plasmônica relativo a uma superfície metálica “limpa”. Watanabe et al
publicou recentemente um artigo de revisão de processos fotoquímicos em nanopartículas[367].

1.6 3,6-Bi-2-Piridil-1,2,4,5-Tetrazina (bptz) e seus Complexos
Metálicos
Complexos polipiridínicos sobressaíram na década de 1970 pelas características
fotoquímicas do complexo [Ru(bipy)3]+2 [368,369,370,371,372] e seus derivados [373]; outros ligantes
heteroaromáticos[374,375,376,377,378,379] participam em complexo a várias áreas. Ligantes
conjugados e polidentados geram complexos com transferências de carga intermoleculares e
intramoleculares[380]; dentre eles, os polipiridínicos são *-receptores eletrônicos relativo aos
centros metálicos, estabilizando-os em baixos estados redox.
O bptz possui um sistema

-conjugado extenso e é bis-bidentado. Dallacker[381]

efetuou a sua síntese em 1960, cujo procedimento foi depois refinado[382,383]. A estrutura
permite a protonação das piridinas[384]. A caracterização parcialmente descrita na literatura
abrange RMN e estudos restritos sobre voltametria cíclica[385] e espectroscopia vibracional[386].
Complexos binucleares do bptz com as piridinas em arranjo trans abrangem
rutênio[386,385,387,388,389,390,391], irídio[392,393], platina[394,395], ferro[396,397], mercúrio (II)[398],
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cobre[399,400,401,402,403] e ródio/rênio[404,405]; prata gera complexos binucleares exibindo o arranjo
cis às piridinas[406,407]; o níquel[408,409,410] e zinco[411] formam metalociclofanos. A
deslocalização eletrônica comum em complexos binucleares é visada na eletrônica molecular
para obter condutores eletrônicos.

Figura 8. (a) Estrutura do confôrmero trans ao bptz (a) planar e (b) cristalográfica, adaptado de Klein et al[394].

As interações eletrônicas entre os íons metálicos mediadas por ligantes conjugados
têm alcance até por volta de 20 Å [412]. A distância entre centros metálicos nos complexos do
tipo [LnM]-bptz-[MLn] é de 6,742 Å

[413]

, favorável para surgirem desdobramentos de

potencial redox grandes aos rutênios em função da repulsão eletroestática. Porém, a banda
eletrônica associada às transferências de IV nestes complexos tem absorbância muito baixa, e
nem sempre é visível. Poppe et al[414] admitem que a rotação em 45º nos orbitais metálicos
dos rutênios para a coordenação no bptz afete o alinhamento d/ */d, o que atenuaria a
definição às bandas de IV.

Figura 9. (a) O complexo com pirazina feito ligante de ponte permite alinhamento frontal dos orbitais metálicos.
(b) Substituída por bptz, os orbitais metálicos rotacionam em 45o. Adaptado de Poppe et al[388].
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O mecanismo de deslocalização eletrônica na espécie de IV em complexos binucleares
de bptz é atribuído segundo a proposta de Kramers, o tunelamento coerente ou supertroca[415]
- a mistura de estados eletrônicos possíveis ao sistema num híbrido. Configurações excitadas
para sítios A e B conectados por um ligante X podem ser do tipo A+-X2--B+ (injeção de um
elétron de A num orbital desocupado de X) ou AXB (elétron migrando de um orbital ocupado
de X a um desocupado de B).
Dentre sistemas relatados em literatura, a supertroca é empregada para explicar as
transferências eletrônicas em radicais aromáticos [416] e Azul-da-Prússia[417]. O refinamento
posterior de Halpern et al[418] é bastante usado no tratamento dos complexos no estado de
valência mista[419,420,421,422,423,424,425] e em transferências de carga fotoinduzidas[426]. De forma
geral a supertroca requer uma forte ligação covalente dos orbitais metálicos e do ligante de
ponte[423]. Envolvendo um orbital ocupado com elétrons do ligante decorre uma transferência
de buraco (vacância); se orbitais desocupados em elétrons do mesmo são explorados há uma
transferência de elétron[412,422,427].

Figura 10. Ilustrações dos processos de supertroca mediados pelo ligante de ponte “BL” (a) pelo orbital LUMO,
transferência de elétrons, e (b) pelo orbital HOMO, transferência de buraco. De Browne et al[412].

Atribui-se o forte acoplamento eletrônico de íons metálicos nos complexos binucleares
de bptz pela baixa energia do LUMO localizado nos nitrogênios da tetrazina, facilitando a
supertroca por meio de transferência de elétron[428,429]. Estudos do ânion radicalar do bptz no
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sistema [(acac)2Ru(bptz)Ru(acac)2] inferem a tal proximidade energética a bandas de IV
fracas para complexos binucleares de rutênio e bptz[413,412,430].
O critério mais usado para discutir as propriedades de sistemas deslocalizados do tipo
Mn-BL-Mn+1 explora o tratamento desenvolvido por Hush [431]. Quando dois centros metálicos
possuem íons de igual natureza química, primeiramente explora-se a técnica de voltametria
cíclica do complexo: caso os potenciais redox dos centros metálicos “M” não se desdobrem
evidencia-se que o ligante de ponte BL não forma uma ponte eletrônica. Na condição oposta,
o desdobramento nos potenciais redox dos íons metálicos permite a aplicação do tratamento
de Hush, baseado em uma teoria perturbacional, para determinar as propriedades de sistemas
parcialmente deslocalizados - ou também denominados de Classe II. O modelo explora alguns
parâmetros cristalográficos e outros provenientes a partir da banda eletrônica na região do
infravermelho próximo associada à IV, figura 11, para determinar propriedades eletrônicas do
sistema descritas nas equações 18-20.

Figura 11. Ilustração de uma banda de IV, indicando-se alguns parâmetros importante ao modelo de Hush[431].

=

Eq. 18
Eq. 19

=

Eq. 20
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=

Eq. 21

A equação 18 permite obter a largura teórica da banda de IV em metade de sua altura
(

), avaliada em função do comprimento de onda de maior absorção à mesma (

). Na

equação 19, o termo Hab é a energia de ressonância proveniente do acoplamento eletrônico
entre os centros metálicos, envolvendo também a absortividade molar à banda de IV no pico
de absorção (

) e a distancia de transferência eletrônica, usualmente assumida pelo valor

separando os centros metálicos (d); o valor de

a ser explorado neste cálculo é obtido a

partir da banda experimental. Por fim, na equação 20 denota-se o grau de deslocalização
eletrônica

2

, do qual a energia de absorção ótica EOP equivale ao

. Para as equações 18-

20, as unidades dos parâmetros estão em cm -1 exceto para d, que deve estar em angstrom. Na
equação 21 está a fórmula para constante de comproporcionamento da espécie de IV, em que
E o valor do desdobramento nos potenciais redox aos íons metálicos em volts.
O tratamento comum em literatura para distinguir sistemas parcialmente e totalmente
deslocalizados baseia-se na equação 18: caso o valor teórico de

seja inferior em relação

ao experimental, classifica-se a espécie de IV como parcialmente deslocalizada; caso
contrário, é atribuída como totalmente deslocalizada. Apesar de não ser correto pelo
formalismo teórico descrito do modelo de Hush, também é comum em literatura discutir os
valores de Hab e

2

para comparar as propriedades de espécies totalmente deslocalizadas no

estado de IV.
Em função das transferências de carga entre (super)moléculas adsorvidas e substratos
metálicos serem relevantes somente na condição de sua ressonância em relação à energia
excitante, propõe-se nesta tese caracterizar os sistemas híbridos formados pela interação do
bptz e seus complexos com nanopartículas de ouro aplicando as teorias atuais para o Efeito
SERS.
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Capítulo 2 – Parte Experimental

2.1 Reagentes
Os reagentes empregados são comerciais, grau analítico, e sem demais procedimentos
de purificação. Solventes utilizados exibiram alta qualidade e, quando necessário, eliminou-se
umidade deixando-os na presença de peneiras moleculares ativadas ao longo de vários dias.

2.2 Espectroscopia Eletrônica
Espectros

no

ultravioleta/visível

(190-1100

nm)

foram

obtidos

com

o

espectrofotômetro da Hewllet Packard, modelo HP8543A, cujo detector é composto por uma
rede de diodos. Na região do visível/infravermelho próximo (500-2500 nm) utilizou-se o
espectrofotômetro de Fibra Óptica da Analitycal Chemical Devices, modelo FieldSpec3, com
detector formado por fotodiodos.

2.3 Espectroscopia Vibracional
Espectros Raman, SERS e SERRS foram obtidos usando o espectrômetro portátil da
InPhotonics, modelo Inphotote, com faixa de trabalho de 354-2069 cm-1 e fonte de excitação
constituída por um laser de diodo estabilizado em 785,066 nm. Espectros no Infravermelho
foram obtidos no Espectrofotômetro Shimadzu FTIR-8300, dispersando analitos em pastilhas
de brometo de potássio, previamente seco em mufla e mantido em dessecador, sob vácuo.

2.4 Eletroquímica
Estudos de voltametria cíclica e eletropolimerização foram feitos com o Potenciostato/
Galvanostato PGSTAT30 da Autolab. Foi usado um sistema comum de três eletrodos com um
capilar de Luggin. Platina foi usada como o eletrodo auxiliar; a natureza química para os
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eletrodos de trabalho e referência foi escolhida avaliando a janela eletroquímica pretendida.
Antes dos experimentos, as soluções foram desoxigenadas com nitrogênio por 10 minutos.
Estudos em acetonitrila foram realizados explorando a janela eletroquímica de -1,25 V
a até 2,0 V (x EPH) usando platina como eletrodo de trabalho, perclorato de tetrabutilamônio
(TEAClO4) 0,10 mol.L-1 como o eletrólito suporte, e o sistema Ag/AgNO3 0,01 mol.L-1 e
TEAClO4 0,1 mol.L-1 como o eletrodo de referência. Os potenciais foram convertidos para a
escala do EPH somando 0,503 V aos valores aplicados experimentalmente.

2.5 Espectroeletroquímicas
Espectroeletroquímicas eletrônicas entre 250-1100 nm foram feitas acoplando-se o
espectrofotômetro da Hewllet Packard, modelo 8543A, e o Potenciostato/Galvanostato
modelo 283 da Princeton Applied Research. A cela eletroquímica, feita pelo grupo, utiliza
uma malha fina de ouro (minigrids) como eletrodo de trabalho transparente e minieletrodos
convencionais como auxiliar e referência. Para as medidas efetuadas em acetonitrila também
foram explorados os mesmos eletrodos de referência e auxiliar descritos aos estudos de
voltametria cíclica neste meio; a janela de potenciais em valores positivos abrange até cerca
de 1,5 V (x EPH). As medidas feitas em solução aquosa exploram a janela eletroquímica de 1,0 a 0,9 V (x EPH), usando o cloreto de potássio (KCl) 0,1 mol.L-1 como eletrólito suporte e
o sistema Ag/AgCl (sat) e KCl (1,0 mol.L-1) em água como eletrodo de referência.
Espectros eletrônicos no Visível e Infravermelho Próximo para esta técnica (entre 4002500 nm) também foram obtidos no Espectrofotômetro de Fibra Óptica da Applied Chemical
Research, modelo FieldSpec, utilizando platina como eletrodo de trabalho numa cela circular
de quartzo com fundo transparente ( 3 mL) e o arranjo experimental típico para medidas de
voltametria cíclica usando um sistema de três eletrodos. Espectroeletroquímicas Vibracionais
foram realizadas com um arranjo experimental igual à espectroeletroquímica no VisívelInfravermelho próximo, mas com espectrômetro portátil Raman da InPhotonics, com sondas
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de fibras ópticas. O detector do espectrômetro portátil da InPhotonics foi disposto muito
próximo desta célula para obter espectros SERS do eletrodo de trabalho, eliminando a
contribuição de excitações RR provenientes de espécies em solução, conforme Rubim et al264.

2.6 Determinação do Tamanho de Nanopartículas
Histogramas de distribuição de tamanho para as partículas foram obtidos por meio de
Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS), com um equipamento modelo Nanotrac 252 da
Microtrac, utilizando configurações do tipo heterodyne e sensibilidade de 0,8 nm a 6,0 µm.
Para as nanopartículas exploradas nesta tese, denotadas como NPs-520 e NPs-530, os seus
tamanhos médios são, nesta ordem, 16 nm e 35 nm.
(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 12. NPs-520: (a) Histograma de distribuição de tamanhos e (b) Espectro eletrônico. NPs-530: (c)
Histograma de distribuição de tamanhos e (d) Espectro eletrônico.
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2.7 Cálculos Teóricos
A simulação do espectro vibracional do bptz foi feita com base nos programas
Gaussian03® [432] e GAMESS(R4)F [433], em um cluster de computadores montado pelo grupo
ambientado em sistema Linux/Debian 3.1. O sistema é composto de um cluster do tipo
beowulf,434, um servidor de 8 nós de configuração: processador AMD de 3.0 GHz, 1,5 GHz de
memória RAM DDR 800 MHz, sem disco rígido. Igual configuração possui o servidor, com
um disco rígido de alta performance e outro para cópias de segurança. Os programas
Molden[435] e GaussView03.07®

[432]

foram usados para visualizar estruturas. Estes cálculos

adotaram a Teoria do Funcional de Densidade (DFT), de custo operacional similar ao de
cálculos Hartree-Fock mas inclui parte da correlação eletrônica; explorou-se o funcional
híbrido B3LYP [436,437].
Para estudos relativos à disposição cristalográfica trans ao bptz (ângulo diedro piridiltetrazina de 19o) e a disposição cisG (com arranjo planar dos anéis) adotaram-se os conjuntos
de bases, respectivamente, 6-31G[394] e 6-311G(d) no GAUSSIAN03. Este último conjunto de
bases foi retomado no cálculo no GAMESS(R4) para a disposição trans e arranjo planar dos
anéis. As freqüências foram multiplicadas pelos fatores de escala recomendados por Scott et
al[438]: 0,9614 ao conjunto B3LYP(6-31G) e 0,9986 ao B3LYP(6-311G(d)), levando a valores
teóricos bem próximos aos experimentais.
Cálculos teóricos em nível semi-empírico foram feitos no programa HyperChem
7.1439, em um computador com ambiente Microsoft Windows XP, processador Intel(R)
Core(TM)2 Duo E4500, 2,20 GHz e 1 GB de memória RAM. Otimizações de geometria
usaram o método PM3, algoritmo de gradiente conjugado e critério de convergência na faixa
entre 10-3-10-7 kcal.mol-1.Å-1. Espectros eletrônicos foram simulados pelo método

[F]

General Atomic and Molecular Electronic Structure System.
Trans e cis referem-se à disposição dos nitrogênios nas piridina. A partir deste ponto na tese, a disposição trans
e cis das mesmas ao bptz são referidas como confôrmero trans e confôrmero cis.
G
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ZINDO/S[440,441,442,443], critério de convergência de 10-7 kcal.mol-1 para SCF ou 200
interações, com parâmetros de sobreposição de orbital σ-σ e π-π são, nesta ordem, 1,265 e
0,585, e parâmetros extras para o rutênio[444,445,446]. Os resultados do método ZINDO/S foram
melhorados usando cálculos de interação de configuração, em excitações simples.

2.8 Medidas Externas
Algumas caracterizações foram feitas na Central Analítica do Instituto de Química da
Universidade de São Paulo. Análises elementares (C/H/N) foram feitas no equipamento
Perkin Elmer modelo 2400, através da combustão das amostras sólidas a 925°C em atmosfera
de oxigênio. Espectros de 1H-RMN foram obtidos nos espectrômetros Bruker 200 MHz
modelo AC200, e Varian 300MHz modelo INOVA 1, secando as amostras em vácuo por dia,
massa para obter concentrações finais em torno de 10‐2 mol.L-1. Deslocamentos químicos são
indicados em partes por milhão (ppm) relativo aos sinais dos núcleos de hidrogênio residuais
dos solventes, com referência àqueles do tetrametilsilano 1H ( = 1,94 ppm à acetonitrila-[d3],
= 2,50 ppm ao dimetilsulfóxido-[d6] e

= 7,27 ppm ao clorofórmio-[d].

2.9 Preparação do Eletrodo de Trabalho para as medidas de
Espectroeletroquímica Vibracional
As espectroeletroquímicas SERS utilizam comumente eletrodos de trabalho rugosos,
pois aumentam a intensificação oriunda do mecanismo EM assim como fornecem maior área
para adsorção de compostos – e também melhorando a definição dos espectros obtidos. Nas
interações com as nanopartículas de ouro foram explorados complexos cujas espécies
Ru+2/Ru+2 absorvem em 785 nm em função de bandas de TCML, o que propicia excitações
RR nas condições experimentais. Para evidenciar a contribuição de transferências de carga
entre a supermolécula e o ouro em condições experimentais sem contribuições de excitações
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RR o arranjo experimental explorou-se a condição experimental de Rubim et al264, pelo qual
os espectros SERS foram obtidos de cada sistema direcionando o foco do laser excitante ao
eletrodo de trabalho, também feito de ouro.
Ouro nativo exibe ressonância plasmônica em torno de 500 nm, porém as rugosidades
superficiais do mesmo podem apresentar tal valor mais deslocado para o infravermelho - o
tratamento para estas últimas baseia-se no formalismo do mecanismo EM para nanopartículas
e protusões. O método para criar rugosidades superficiais no mesmo baseou-se em varreduras
cíclicas de potencial, análogo à descrição de Holze[447], com definição das bandas SERS ao se
efetuar pelo menos 20 varreduras cíclicas na velocidade de 10 mV.s-1 para a faixa de
potenciais indicada na figura 13a. Este mesmo procedimento foi feito para um eletrodo de
platina, metal que serve como referência para avaliar espectros vibracionais de adsorbatos em
substratos que não mostram Efeito SERS para comprimentos de onda excitantes em 785 nm.
Para as condições experimentais focalizando o laser excitante na superfície do eletrodo de
platina após efetuar as varreduras de potencial, o espectro Raman obtido na figura 13b exibe
somente as bandas mais intensas da acetonitrila e bem fracas, cujo espectro na forma livre
está indicado na figura 13c.
Para o eletrodo de ouro, cujo espectro Raman na figura 13d, após efetuar as varreduras
de potencial o seu espectro SERS ainda imerso na solução exibe diversas bandas novas, figura
13e. Como uma exceção nesta tese, o tratamento das bandas SERS é indicado nesta seção.
Para auxiliar a atribuição também foi obtido o espectro Raman do TEAClO4, figura 13f.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 13. (a) Voltamogramas cíclicos do eletrodo de ouro no processo de ciclagem. (b) Espectro Raman do
eletrodo de platina em acetonitrila, com TEAClO 4 0,1 mol.L-1, focalizando o laser no eletrodo; (c) Espectro
Raman da acetonitrila; (d) Espectro Raman do eletrodo de ouro; (e) Espectros SERS do eletrodo de ouro imerso
em acetonitrila, com TEAClO4 0,1 mol.L-1, focalizando o laser no eletrodo; (f) Espectro Raman do TEAClO4.
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Bandas SERS do perclorato foram atribuídas a partir da atribuição de Sant’Anna et
al[306]. A vibração relacionada a 932 cm -1 (

) é um modo normal que somente apenas

se este ânion exibe o grupo de ponto T d. Por outro lado, vibrações em 410 cm-1 e 915 cm-1,
nesta ordem

e

, são caracterizadas quando este ânion está em um grupo de

ponto C2v. Para atribuir as bandas associadas a modos alifáticos do TEAClO 4 foram
exploradas referências sobre espectros Raman de compostos alifáticos e de aminas
terciárias[448,449,450]. As bandas relacionadas a vibrações de cadeias alifáticas são 700-730 cm-1
(

+

), 840-890 cm-1 (

1347 cm-1 (
(

, grupo terminal em cadeias parafínicas), 1229 cm -1(

),

, metileno próximo de grupos eletronegativos como o nitrogênio), 1374 cm -1

) e 1504 cm-1 (

+

, por ser uma banda larga e deslocada em relação aos

valores típicos em 1470 cm-1).
Baseando-se nestas atribuições, o desdobramento nas vibrações do perclorato entre
dois grupos de ponto distintos, assim como para modos alifáticos evidenciam a adsorção do
TEAClO4 no eletrodo de ouro. O decaimento de simetria nos grupos de ponto do perclorato
assim como tetraetil-amônio relativo à forma livre aumenta o número de bandas Raman
ativas; deslocamentos hispocrômicos nas bandas SERS indicam ambientes estericamente mais
impedidos. A presença de bandas SERS fortes associadas ao TEAClO 4 ao focalizar o laser no
eletrodo de ouro demonstram que a sua superfície possui rugosidades cuja ressonância
plasmônica próximo do comprimento de onda excitante (785 nm).

2.9 Síntese dos Complexos Binucleares
2.9.1 Síntese do complexo binuclear [(Clphen)2Ru(µ-bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4
Esta síntese foi feita com 322,6 mg (0,533 mmol) de [Ru(Clphen) 2Cl2], 62,97 mg
(0,266 mmol) de bptz e 177,7 mg (1,066 mmol) de hexafluorofosfato de amônio. O complexo
foi dissolvido em 100 mL de etanol, e a solução roxa aquecida até condição de refluxo; bptz
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dissolvido em 30 mL de etanol quente foi lentamente adicionado (

1 h) à solução do

complexo, com reação por mais 24 h. A solução final, de cor verde escura, teve o seu volume
reduzido em rotoevaporador (20 mL), misturada ao hexafluorofosfato de amônio dissolvido
em 40 mL de água, e mantida em refrigerador por uma noite. O precipitado verde escuro foi
centrifugado e guardado em dessecador sob vácuo, até massa constante.
A purificação do produto foi feita dissolvendo-o em volume mínimo de acetonitrila e
adicionando tolueno até obter uma solução 1:2 (V/V), pela qual há precipitação parcial do
complexo após um dia mantido em refrigerador, com um sobrenadante de cor amarelo escura.
Adicionou-se mais tolueno para obter uma solução 1:3 (V/V), e também no dia posterior para
atingir uma solução 1:4 (V/V), sempre a mantendo em refrigerador, ocorrendo a precipitação
total do complexo. Removendo-se o sobrenadante colorido e repetindo-se o método de
dissolver o sólido em acetonitrila e reprecipitá-lo em tolueno por mais três vezes, o
sobrenadante da solução tornou-se incolor. O sólido foi isolado por filtração e mantido em
dessecador, sob vácuo, até massa constante. Análise Elementar C/H/N ajustada pela fórmula
[(C12H7N2Cl)2Ru(C12H8N6)Ru(C12H7N2Cl)2] (PF6)4.4H2O, Experimental/Teórico: (37,61
1,13/36,97)/(2,30

0,07/2,28)/(10,15

0,30/ 10,06). Massa de 285,2 mg (0,146 mmol),

rendimento de 55 %.

2.9.2 Síntese do complexo binuclear de rutênio, bptz e o ligante ptpy
2.9.2.1 Preparação do ligante 4‟-(fenil)-2,2‟:6‟,2”-terpiridina (ptpy)
Este ligante foi preparado seguindo o método de Constable et al[451], a partir de 3,5 g
(10,56 mmol) do intermediário 3-fenil-1,5-bis-(2-piridil)-1,5-pentanodiona e 3,58 g de acetato
de amônio (46,43 mmol). A diona foi parcialmente dissolvida em 100 mL de metanol, e a
suspensão aquecida até a condição de refluxo; o acetato de amônio suspenso em 50 mL de
metanol foi adicionado lentamente a suspensão, com reação por mais 4 h sob refluxo e
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borbulhando ar na solução. Resfriando a solução até temperatura ambiente precipita um sólido
amarelo-esverdeado que foi removido por filtração, lavado com 5 mL de água e 5 mL de
etanol resfriados em banho de gelo, e guardado em dessecador sob vácuo até massa constante.
Purificações do mesmo ocorreram por meio de recristalização em etanol, posteriormente o
sólido foi guardado em dessecador sob vácuo até massa constante. Análise Elementar C/H/N
Experimental/Teórico: (81,53 ± 2,44/81,53)/(4,79 ± 0,14 /4,89)/(13,73 ± 0,41/13,59). Massa
de 3,1048 g (10,04 mmol), rendimento de 95 %.

2.9.2.2 Preparação do complexo mononuclear [Ru(ptpy)Cl3]
Esta síntese foi feita a partir do método de Sullivan et al[452] para a [RuCl3(terpy)], a
partir de 897,8 mg de ptpy (2,903 mmol) e 671,7 mg de RuCl 3.1,5 H2O (2,903 mmol). O
cloreto de rutênio foi dissolvido em 100 mL de etanol, e solução de cor preta aquecida até
condição de refluxo; a ptpy parcialmente suspensa em 50 mL de etanol foi adicionada
lentamente ( 30 minutos) à solução do complexo, com reação por mais 3 h. A solução
marrom foi resfriada à temperatura ambiente e guardada em refrigerador por uma noite, com
precipitação do complexo. O sólido marrom foi isolado por filtração, lavado com 3 porções de
20 mL de etanol gelado e 10 mL de éter etílico, e sólido foi guardado em dessecador sob
vácuo,

até

massa

constante.

Análise

Elementar

C/H/N

ajustada

à

fórmula

[Ru(C21H15N3)Cl3].H2O; Experimental/Teórico: (46,19 ± 1,39/ 47,16)/(3,16 ± 0,09/3,21)/(7,91
± 0,24/7,85). Massa de 1,3222 g (2,472 mmol), rendimento de 85 %.

2.9.2.3 Síntese do complexo binuclear [Cl(ptpy)Ru(µ-bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2
Esta síntese foi feita partindo-se de 473,2 mg (0,884 mmol) de [Ru(ptpy)Cl3].H2O,
99,95 mg (0,423 mmol) de bptz, 137,9 mg (0,846 mmol) de hexafluorofosfato de amônio, e
120 µL de trietilamina. O complexo e a trietilamina foram misturados a 100 mL de etanol, e a
solução aquecida até condição de refluxo; bptz dissolvido em 50 mL de etanol foi adicionado
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lentamente ( 30 minutos), com reação por mais 24 h. A solução azul escura teve seu volume
reduzido em rotoevaporador (20 mL), adicionou-se o hexafluorofosfato de amônio dissolvido
em 30 mL de água, e a solução final foi mantida em refrigerador por uma noite. O complexo
precipitou impuro como um sólido azul escuro, isolado por filtração, lavado com 2 porções de
10 mL de água e 10 mL de éter etílico, e guardado em dessecador, sob vácuo, até massa
constante.
A purificação do produto explorou o mesmo procedimento descrito para o complexo
[(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4 sobre dissolução em acetonitrila e reprecipitação
sob adição de tolueno, repetido por 4 vezes até que sobrenadante, inicialmente de cor marrom,
torne-se incolor após a precipitação do complexo. Resíduos de tolueno foram removidos
dissolvendo o sólido em acetonitrila e reprecipitando-o ao gotejar uma solução de 137 mg de
hexafluorofosfato de amônio em 100 mL de água. O sólido azul escuro foi isolado por
centrifugação a 5000 rpm por 10 minutos, seco em rotoevaporador e guardado em dessecador
sob vácuo até massa constante. Análise Elementar C/H/N ajustada pela fórmula
3[Ru2(C21H15N3)2(C12H8N6)Cl3].2NH4PF6 Experimental/ Teórico: (42,72 ± 1,28/42,49)/(2,87
± 0,09/ 2,68)/(11,60 ± 0,35/11,62). Massa de 400,4 mg (0,262 mmol), rendimento de 62 %.

2.9.2.4 Proposta inicial de resolução dos isômeros geométricos do complexo binuclear
[Cl(ptpy)Ru(µ-bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2 pela interação com β-ciclodextrina
Suspenderam-se 180 mg de complexo binuclear em 120 mL de água e, sob agitação
intensa, adicionaram-se 288,4 mg de -ciclodextrina. A agitação foi mantida por 12 h, usando
sonicação no primeiro minuto para um processo de interação de 4 horas, pois se constatou que
melhorava a formação de complexos de inclusão solúveis em água, posteriormente isolados
por meio de filtração relativo a um sólido que não se mostrou ativo à inclusão.
O complexo binuclear incluso na -ciclodextrina foi recuperado ao adicionar 20 mL
de acetonitrila à solução aquosa resultante da interação e descanso por uma noite, condição
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em que a -ciclodextrina precipita e o complexo binuclear mantém-se solúvel em solução.
Para evitar que sólido deste complexo que não foi incluso na -ciclodextrina tenha alguma
contaminação pelo agente de resolução, este também foi dissolvido em 5 mL de acetonitrila e
a solução resultante mantida em refrigerador por 24 h, com posterior filtração da solução. Os
complexos nas soluções provenientes na inclusão em ciclodextrina e do resíduo não ativo a
este processo foram recuperados ao adicionar 20 mg de hexafluorofosfato de amônio
dissolvidos em 10 mL de água, mantendo as duas soluções em refrigerador por 24 h,
posteriormente colocados em dessecar, sob vácuo, até massa constante.
- Análise C/H/N do sólido proveniente de complexos de inclusão ajustada pela formula
[Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2. 3NH4PF6.6H2O, Experimental/Teórico: (32,93 ±
1,18/32,19)/(3,10 ± 0,09/3,10)/(10,26 ± 0,31/10,43). Recuperação de 52,1 mg (21,4 %).
- Análise C/H/N do sólido inativo à

-ciclodextrina, ajustada pela fórmula [Cl(ptpy)Ru( -

bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2. NH4PF6. 3H2O, Experimental/Teórico: (39,25 ± 1,18/39,67)/(2,85 ±
0,09/2,96)/(10,91 ± 0,33/11,44). Recuperação de 74,0 mg (43,9 %).
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Capítulo 3 – 3,6-Bi-2-Piridil-1,2,4,5-Tetrazina

3.1 Espectroscopia UV/Visível
O espectro eletrônico do bptz em etanol, figura 14, apresenta bandas intensas no
espectro ultravioleta em 255 nm e 295 nm, cujas absortividades molares na ordem de 10 4
L.mol-1.cm-1 na tabela 1 são compatíveis com excitações eletrônicas

 *. Observa-se

também um deslocamento batocrômico de 5 nm nestas bandas em acetonitrila (tabela 1),
solvente mais polar que etanol H. Solventes gradativamente mais polares diminuem a energia
relativa dos níveis fundamental e excitado deste tipo de excitação eletrônica para espécies
dissolvidas, em função das forças eletroestáticas atrativas relacionadas com a polarização.
Piridina não define bandas no espectro visível e banda fraca no espectro visível em
540 nm, responsável pela cor rosa do ligante, tem analogia com o espectro eletrônico da
1,2,4,5-tetrazina. Sua absortividade molar em torno de 102 L.mol-1.cm-1 e o deslocamento
hipsocrômico de 3 nm observado em acetonitrila (tabela 1) são consistentes com uma
transição n  *. Nestes casos, orbitais com pares de elétrons isolados são relativamente
menos estabilizados em solventes exibindo polaridades maiores: a excitação eletrônica ao
remover um elétron do nível fundamental perturba muito sua interação com o solvente, o que
desfavorece este tipo de excitação eletrônica.

H

Critério usado são os valores de constantes dielétricas, diferindo da ordem cromatográfica.
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Figura 14. Espectro UV/Visível do bptz, em etanol

Tabela 1. Absortividade Molar do bptz

Etanol
Pico / nm

Acetonitrila

/ (L.mol-1.cm-1) Pico / nm

/ (L.mol-1.cm-1)

255

(1,15

0,08).104

259

(1,64 0,03).104

295

(2,52

0,05).104

295

(3,06 0,03).104

540

(1,91

0,02).102

537

(2,27 0,02).102

3.1.1 Estudos Teóricos para o Espectro Eletrônico
O estudo teórico das transições eletrônicas neste ligante foi feito por meio de cálculos
em nível semi-empírico. Otimizou-se sua geometria à disposição coplanar dos anéis nos dois
confôrmeros mais prováveis, o cis e o trans, visando ressaltar distinções de suas propriedades
para se inferir a algum deles como o mais representativo em solução.
Com base no método descrito na seção experimental utilizou-se nos métodos teóricos
o critério de convergência de 10-7 kcal.mol-1.Å-1 para cálculos SCF nos programas PM3 e
ZINDO/S. Os cálculos de interação de configuração em excitações simples abrangeram um
espaço ativo de 40 orbitais de fronteira (20 ocupados e 20 desocupados). Energias, espécie de
simetria dos OM no grupo de ponto de cada confôrmero explorado, porcentagens na mistura
dos anéis determinadas pelo método semi-empírico ZINDO/S estão listados na tabela 2.
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Tabela 2. Energia Potencial (eV), Simetria (Sim.), Porcentagem dos anéis na mistura do OM ao confôrmeros do
bptz e Energia teórica de Formação (
). Py = Piridina, Tz = Tetrazina. HOMO = OM 43; LUMO = OM 44.

Confôrmero trans (C2h)

Confôrmero cis (C2h)

Porcentagem da Py e Tz nos

Porcentagem da Py e Tz nos

orbitais moleculares

orbitais moleculares

OM

E/eV

Sim

Py

Tz

Py

E/eV

Sim.

37

-10,34

Ag

45,81

8,38

45,81

-10,27

B2

43,26 13,45 43,29

38

-10,22

Au

49,72

0,56

49,72

-10,27

A1

49,11

2,07

48,82

39

-10,21

Bu

47,16

5,68

47,16

-10,22

B1

49,61

0,57

49,82

40

-10,12

Bg

47,71

4,58

47,71

-10,13

A2

47,60

4,59

47,81

41

-9,555

Ag

3,72

92,56

3,72

-9,550

B2

4,21

91,38

4,41

42

-9,351

Au

47,48

5,04

47,48

-9,352

B1

47,39

5,01

47,60

43

-8,392

Bg

32,87 34,26 32,87

-8,395

A2

32,81 34,17 33,02

44

-1,132

Au

3,97

3,97

-1,123

A2

0,05

45

-1,088

Au

19,09 61,82 19,09

-1,096

B1

22,99 53,81 23,20

46

0,008

Bg

44,77 10,46 44,77

0,008

A2

44,69 10,42 44,89

47

0,286

Au

48,41

3,18

48,41

0,285

B1

48,34

3,11

48,55

48

0,429

Bg

46,67

6,66

46,67

0,427

A2

46,54

6,71

46,75

92,06

-12818,659418 kcal.mol-1

Py

Tz

Py

99,69

0,26

-12818,400390 kcal.mol-1

Figura 15. Ilustrações do HOMO, LUMO e LUMO+1 do bptz em visão superior ao sistema -conjugado para
os confôrmeros, nesta ordem, trans (a,b,c) e cis (d,e,f).
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As simulações dos confôrmeros partilham densidades eletrônicas quase iguais aos
anéis aromáticos em seu HOMO, tabela 2; tal deslocalização eletrônica é propícia à conexão
eletrônica de centros e/ou substratos metálicos. O LUMO centraliza a densidade eletrônica na
tetrazina, reproduzindo caracterizações aos complexos binucleares de tetrazina e bptz sobre a
deslocalização eletrônica nas espécies de IV devido à supertroca por meio de transferência de
elétron428,429. Supõe-se que TCML ao LUMO nos complexos sejam influenciadas pelo caráter
doador ou receptor eletrônico de ligantes periféricos.
Como ambos os sítios de coordenação iguais estruturalmente e eletronicamente no
bptz, o isolamento de complexos binucleares possuindo ligantes periféricos equivalentes e de
metalociclofanos é mais freqüente em literatura que supermoléculas mononucleares. Cálculos
teóricos sobre a energia livre mostram tênue predominância ao confôrmero trans (-0,25902
kcal.mol-1); esta magnitude compatível a reações de interconversão devido rotação de anéis reproduzindo à estrutura do ligante resolvida por meio de Difração de Raios-X [394].
Para atribuir as transições eletrônicas no espectro eletrônico do bptz (figura 12), este
foi deconvoluído numa somatória de funções gaussianas, figura 16. Os valores de seus picos
foram comparados àqueles obtidos por meio do cálculo teórico em nível semi-empírico
ZINDO/S aos dois confôrmeros, tabela 3.

Figura 16. Deconvolução do espectro UV/Visível do bptz, em etanol

74
Tabela 3. Atribuição das bandas experimentais por meio de transições calculadas pelo método ZINDO/S aos
confôrmeros do bptz. F. O. = força do oscilador, proporcional à intensidade de cada excitação eletrônica.

Exp. Calc.

/ (L.mol-1.cm-1)

F.O.

Transições entre OM

Atribuição

Bptz, confôrmero trans (C2h)
252

261

281

306

295

315

329

325

534

524

(1,15

0,08).104 0,1366 43  47 (Bg x Au = Bu)
0,0210 39  46 (Bu x Bg = Au)

(2,52

0,05).104 1,1729 43  45 (Bg x Au = Bu)
0,1517 43  44 (Bg x Au = Bu)

(1,91

0,02).102 0,0200 41  44 (Ag x Au = Au)

, bptz *, Py
n, Py *, Py
, bptz *, bptz
n, bptz *, Tz
n, Tz *, Tz

Bptz, confôrmero cis (C2v)
252

261

281

307

295

315

329

323

534

524

(1,15

0,08).104 0,1007 43  47 (A2 x B1 = B2)

, bptz *, Py

38  45 (A1 x B1 = B1)

n, Py *, bptz

37  46 (B2 x A2 = B1)

n, Py *, Py

0,0190
(2,52

0,05).104 1,2264 43  45 (A2 x B1 = B2)
0,0995 43  44 (A2 x A2 = A1)

(1,91

0,02).102 0,0199 41  44 (B2 x A2 = B1)

, bptz *, bptz
n, bptz *, Tz
n, Tz *, Tz

Os resultados listados na tabela 3 indicam pequenas mudanças entre os picos
experimentais e teóricos, pois o calculo teórico ao admitir condição de vácuo não considera a
perturbação inerente do solvente a excitações reais. Sua atribuição é concordante às transições
 * e n * propostas ao bptz avaliando a absortividade molar e a polaridade do solvente
das bandas eletrônicas. As transições eletrônicas teóricas são permitidas por simetria e exibem
magnitudes para as forças de oscilador similares.
Há duas bandas fortes teóricas associadas a transições eletrônicas

 *. Em 252 nm

o estado fundamental é deslocalizado no bptz e o estado excitado está concentrado nas
piridinas. A banda eletrônica mais intensa do espectro em 295 nm é relacionada a estados
fundamental e excitado eletronicamente deslocalizados ao longo do bptz.
Os cálculos teóricos em nível semi-empírico indicam também várias bandas fracas
associadas a transições n

*. A banda em 281 nm denota uma excitação eletrônica
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localizada nas piridinas do bptz; outra em 329 nm é atribuída pela excitação de um estado
fundamental deslocalizado para um estado excitado localizado na tetrazina. A única banda
fraca visível no espectro eletrônico está em 534 nm e possui os seus estados fundamental e
excitado centrados na tetrazina - é uma banda também presente na 1,2,4,5-tetrazina[428,429].
Pode se atribuir ao confôrmero trans do bptz ligeira predominância em solução pela
menor energia livre teórica relativa, uma vez que ao avaliar a porcentagem de mistura na
tetrazina em níveis fundamental e excitado constata-se que praticamente não se alteram entre
os confôrmeros deste ligante.

3.2 Eletroquímica e Espectroeletroquímica Eletrônica
Não existem informações na literatura identificando os grupos piridil ou tetrazina
como a região eletroquimicamente ativa do bptz. Sabe-se que a síntese deste ligante procede
mediante oxidação num derivado de 1,2-dihidro-1,2,4,5-tetrazina[381,382,383] o que sugere ser o
anel de tetrazina o principal centro redox. Porém, para atribuir a região redox ativa deste
ligante combinou-se a análise dos cálculos teóricos em nível semi-empírico na tabela 3 com a
espectroeletroquímica UV/Visível.
O voltamograma cíclico do mesmo está na figura 17a, e a relação entre corrente de
pico e potencial aplicado é indicada nas figuras 17b-c. Proximidade nos valores de correntes
de pico anódica e catódica indica processos redox quase reversíveis, e seus valores
isoladamente uma transferência monoeletrônica. Os perfis espectrais relacionados à sua
espectroeletroquímica UV/Visível no intervalo de potenciais entre 0 V a -1,5 V seguem na
figura 18.
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Figura 17. (a) Voltamograma cíclico do bptz, 3.10-3 mol.L-1 em acetonitrila. Velocidades de varredura entre 20 e
100 mV.s-1. (b-c) Gráficos de Corrente de Pico (Ip) x
. Potenciais de pico catódico
Epc = -0,635 0,03 V (a) Potencial de pico anódico E pa = -0,560 0,03 V.

Figura 18. Espectroeletroquímica eletrônica do bptz em acetonitrila, com eletrodos similares às medidas de
voltametria cíclica. Mudanças em 500-600 nm estão na ampliação.
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Reunindo as interpretações destas técnicas, a queda absorção em 541 nm reforça a
atribuição da tetrazina como região redox ativa, porém afetando profundamente as bandas em
252 nm e 295 nm: os cálculos teóricos denotam o seu envolvimento nos níveis eletrônicos
destas bandas eletrônicas (tabela2). Caso as piridinas fossem a região redox ativa, a absorção
em 541 nm seria pouco afetada, pois envolve uma excitação eletrônica localizada na tetrazina.

3.3 Cálculo teórico do espectro vibracional do bptz
Para a análise do Efeito SERS ao ligante livre e complexos binucleares sintetizados
realizaram-se cálculos teóricos ab initio por DFT. Optou-se por simular o seu confôrmero
trans, o mais estável no bptz livre e o único descrito em complexos binucleares de rutênio. O
intervalo de números de onda simulado em literatura por Gordon et al [386] (993-1586 cm-1) foi
expandido até os limites espectrais proporcionados pelos equipamentos disponíveis do grupo.
Os espectros infravermelho e Raman do bptz estão, respectivamente, nas figuras 19a-b;
atribuições dos seus modos normais são indicadas na tabela 4.

Figura 19. Espectros do bptz: (a) Infravermelho, (b) Raman.
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Tabela 4. Atribuição das vibrações ao bptz cristalográfico (Sol.) e Planar (Plan) no infravermelho (IR) e Raman
(Ram) usando a Notação de Wilson[453,454] e cuidados de Thornton et al na atribuição de heterocíclicos[455]. Py =
piridina, Tz = tetrazina, confôrmero trans.

Sol.

Plan.

IR

Ram.

403
398

412

Atribuição
Py =

CCN,sim+ CCC,sim,

16a,

ff; Tz =

NCN,sim,

16b

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

16a,

ef; Tz =

NCN,i.p,

10b

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

16a,

ff; Tz =

NCN,sim,

16b

Py =

CCC,sim+ NCC, sim,

443

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

402

399
407

423

418

437

428

445

479

492

490

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

527

533

537

Py =

anel,

595

615

567

Py =

anel+ CH,

603

626

615

Py =

CCC,ass+ CCN,ass,

608

630

Py =

CCC,ass+ CCN,ass 6b;

647

677

597

619
662

Py =

ff; Tz =

16b,

ff; Tz translada.

16a,
16b,

ef; Tz =

NCN,i.p,

ef; Tz =

ef; Tz =

16b

Tz =

CNN,ass, 6b.

684

670

720

736

733

730

757

744

731

ef; Tz =

CNN,sim,

6b.

No GAMESS, o

6b

Py =

CCC,ass+ CCN,ass,

Py =

CCC,sim+ CCN,ass,

723

Py =

anel+ CH,

efsol, (ffplan); Tz =

CNN,sim,

16b

757

723

Py =

anel+ CH,

ffsol, (efplan); Tz =

NCN,sim,

16b

763

781

743

Py =

anel+ CH,

ff; Tz =

4

783

810

780

Py =

ane+ CH,

ef; Tz =

814

850

813

Py =

CCC,sim+ NCC,sim,

832

840

830

Py =

anel+ CH,

890

927

885

Py =

anel,ass+ CH,

17a,

ef; Tz =

NNC,op, 16b

891

928

885

Py =

anel,ass+ CH,

17a,

ff; Tz =

CNN,op, 4

Py =

CC+ CN,

19a,

Py =

anel,ass,

ef; Tz =

Py =

anel,as, 17b,

1005

Py =

CCC,sim+ CNC,sim, 12,ef;

1008

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

12,

ff; Tz =

NCN,sim+ NNC,sim,

799

874

981
947

990

920

948

991

920

923

6b,

16b.

NCN,sim

modo de Py assemelha-se mais ao
667

10b+ inter-anel

NCN,i.p.

ef; Tz =

CCC,ass+ CCN,ass, 6a,

16b

10b

NCN,sim,
6b,

NCN,sim,

CNN,ass,

ff; Tz =

NCN,sim

6b,

CNN,oph,
NCN,sim,
6a,

ff; Tz =

17b,

ef; Tz =

16b

ef; Tz =

CNN,o.p.,

ff; Tz =

ff; Tz =

6b

NNC,sim, 6a

4.

CNN,as.,

NNC,o.ph.,
NCN,sim,

14.
4

16b

Tz =

NCN,sim+ NNC,sim,

972

989

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

12,

ff; Tz =

NN+ CN,

14

972

989

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

12,

ef; Tz =

NN+ CN,

14

977

1021

Py =

anel,ass+ CH,

5,

977

1022

Py =

anel,ass+ CH,

5, ff;

ef; Tz =
Tz =

CNN,op, 4
CNN,op, 4

12
12

79
978

1022

1019

1050

1028

1059

974

Py =

anel,ass.+ CH,

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

993

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

12,

1040

Py =

CCN,sim+ CCC,sim,

19b, ff;

Py =

CCN,sim+ CCC,sim,

19b,

ef; Tz =

anel,sim,

1

1079

Py =

CCN,sim+ CCC,sim,

19b,

ef; Tz =

anel,sim.,

1

1082

Py =

CCN,sim+ CCC,sim,

19b,

ef; Tz =

anel,sim.,

1

1039

1026

1051

1058

ff; Tz =

NN +

12,

CN,

ef; Tz =

14
anel,sim,

ff; Tz =

1

NCN,sim+ NNC,sim,

Tz =

NCN,sim,

12

12

1081

1113

1065

1091

Py =

CCN,sim+ CCC,sim,

19b,

ff; Tz =

NCN,sim+ NNC,sim, 12

1084

1114

1092

1091

Py =

CCN,sim+ CCC,sim,

19b,

ef; Tz =

NCN,sim,

1117

1143

1130

1095

Py =

CCC+ CCN,

1140

1178

1155

1156

Py =

CC+ CN,

14,

ff

1140

1182

1156

Py =

CC+ CN,

14,

ef

1239

1272

1241

Py =

anel,ass+ CH, ff;

Py =

anel,as + CH,ass,

1254

Py =

anel+ CH,ass, ef;

1288

Py =

anel,ass+ CH,ass, ff;

1238

1288
1261

1310

1271

1257

19b,

ff; Tz =

Tz =

NCN,sim., 18a

NCN,ass,

15, ef;

Tz =

anel,sim,

anel,sim,

12

CNN,sim,

18a

CNN,ass,

8b

1273

1302

1288

Py =

anel,ass+ CH,ass,

1304

1341

1309

Py =

CCC,sim+ CNC,sim

1316

1365

1325

1324

Py =

anel+ CH,ip,

1369

1397

1391

1364

Py =

CCC,sim+ CCN,sim (

1411

1446

1412

Py =

CCC, sim+ CCN,sim,

1426

1460

1427

Py =

CCC,sim+ CCN,sim (

1439

1471

1447

Py =

CCN,ass+ CCC,ass+ CH,

1451

1491

Py =

CCC,sim+ CCN,sim(

1465

1504

1457

Py =

CCC, sim+ CNC,sim,

1472

1519

1479

Py =

CCC,sim+ CNC,sim

(

1567

1602

1567

Py =

CN+ CC( 8a)

+

CH,

ff

1568

1604

1567

Py =

CN+ CC( 8a)

+

CH,

ef

1577

1614

1581

Py =

CCC,ass+ NCC,ass

(

8b)+ CH,

1578

1615

1581

Py =

CCC,ass+ NCC,ass

(

8b)+

Py =

CH,op,

13,

ff

Py =

CH,op,

13,

ef

Py =

CH,op,

7a,

ff

Py =

CH,op,

7a,

ef

3053

1479

1568

1582
3047

3053
3076
3076

3059

1439

ef; Tz =
(

12) +

ff; Tz =

18b

Tz =

Tz =

CH,ip,

NCN,ass,
19a) +

(

19b)
19a) +

9a

CH,ip,

ff; Tz =

NCN,sim, 19a

CH,

ef; Tz =

CNN,ass, 8b

+

CH,

+

ff; Tz =
NN,ip,

CH,

19a)+ CH,

+

NN,i.p.,

9b

ef; Tz =

19a)

1

ef; Tz =

19b)+ CH,ef;

(

18a

Tz =

ef; Tz =
ff; Tz =

19a

8a
NNip+ NCN,sim,

ff; Tz =

ef; Tz =

CH,

CNN,sim,

CNN,sim,

CNN,ass,

19a

8b

CNN,ass, 8b
CNN,ass,

8b

8a

80
3092

3096

3092
3116

3161

Py =

CH,op,

20a,

ff

Py =

CH,op,

20a,

ef

Py =

CH,op,

2,

100 %, totalmente degenerado

* = twisting, = deformação fora do plano, = wagging, = deformação no plano, = deformação CH, =
estiramento; ef = anéis em fase, ff = anéis fora de fase
A
Erro do cálculo teórico: banda teórica principal (1425 cm-1) subtraída da experimental (1391 cm-1), 34 cm-1.
B
Erro do cálculo teórico: banda teórica principal (1398 cm-1) subtraída da experimental (1391 cm-1), 7 cm-1.
*Modos rotacionais e vibracionais.

Ilustrações dos modos normais seguem nas figuras 20-23 usando os números de onda
à forma cristalográfica do bptz. Na ausência de similaridades dos modos normais calculados
para as disposições cristalográfica e coplanar, cada um terá a sua ilustração particular.

398 cm-1

399 cm-1

403 cm-1 (plan)

407 cm-1

437 cm-1

479 cm-1

527 cm-1

595 cm-1

603 cm-1

Figura 20. Ilustrações dos modos normais do bptz, parte 1.
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720 cm-1

731 cm-1

731 cm-1

763 cm-1

783 cm-1

814 cm-1

832 cm-1

890 cm-1

891 cm-1

947 cm-1

948 cm-1

972 cm-1

972 cm-1

977 cm-1

977 cm-1

978 cm-1

981 cm-1 (plan.)

1005 cm-1 (plan.)

1008 cm-1 (planar)

1019 cm-1

1028 cm-1

Figura 21. Ilustrações dos modos normais do bptz, parte 2.

1039 cm-1

1051 cm-1

1079 cm-1 (plan)
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1082 cm-1(plan.)

1081 cm-1

1083 cm-1

1117 cm-1

1140 cm-1

1141 cm-1

1239 cm-1

1261 cm-1

1271 cm-1

1273 cm-1

1288 cm-1 (plan.)

1304 cm-1

1316 cm-1

1369 cm-1

1410 cm-1

1426 cm-1

1439 cm-1

1451 cm-1

1472 cm-1

1567 cm-1

1465 cm-1

Figura 22. Ilustrações dos modos normais do bptz, parte 3.

1568 cm-1

1577 cm-1

1578 cm-1
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3053 cm-1

3053 cm-1

3076 cm-1

3076 cm-1

3092 cm-1

3092 cm-1

3161 cm-1
Figura 23. Ilustrações dos modos normais do bptz, parte 4.

A melhor reprodutibilidade com relação às bandas experimentais para a simulação
feita à disposição cristalográfica do bptz é atribuída ao seu ângulo diedro piridil-tetrazina ser
não nulo, decrescer a interação física inter-anel. Os modos normais de piridina em fase e fora
de fase originam vibrações mais fortes, nesta ordem, no Raman e no Infravermelho. Há
vibrações sem conexão àquelas do benzeno, e outras ausentes relativo à piridina livre: cita-se
a ausência do modo

1,

proposta como um efeito da interação física inter-anel; analogias entre

as vibrações de tetrazina e o benzeno são mais limitadas devido ao primeiro anel não possuir
CH

ou

455
CH .

Por fim, atribui-se que contribuições de tetrazina em cerca de 30 % à vibração

global são bastante expressivas, citando-se 479 cm-1 (
cm-1 (

6a),

10b),

647 cm-1 (

6b),

814 cm-1 ( 4), 832

977 cm-1 ( 4) e para a banda Raman mais forte no espectro, 1439 cm-1 (

8a).
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3.4 Interação do bptz com Nanopartículas de Ouro
3.4.1 Introdução
O Efeito SERS de moléculas adsorvidas em nanopartículas metálicas tem recebido
destaque nas últimas décadas, principalmente na caracterização de sistemas híbridos[142,304,456].
Grande tamanho atômico e polarizabilidade da nuvem eletrônica ao ouro proporcionam
características moles, resultando numa interação preferencial com enxofre e tióis. O ânion
citrato ancora em metais por meio dos grupos carboxilatos, que são grupos duros, pela qual a
interação eletroestática com o ouro torna-o um estabilizante bastante lábil.
Nesta tese, os estudos sobre a adsorção do bptz a investigação de hot spots focaram-se
nas NPs-530, pois as bandas vibracionais do bptz definem-se mais nos espectros SERS.

3.4.2 Caracterização do espectro SERS inicial das NPs-530
O tamanho médio das NPs-530 livres (em torno de 35 nm, figura 12c) possibilita que
comprimentos de onda incidentes no infravermelho como 785 nm induzam oscilações
plasmônicas dipolares e quadrupolares. Segundo a Teoria de Mie, esta última gera
deslocamento batocrômico para os comprimentos de onda de ressonância plasmônica das
nanopartículas, pelo qual o espectro SERS das NPs-530 livres apresenta bandas fortes do
citrato, figura 24a. Sua atribuição baseia-se em espectros Raman do citrato de sódio, figura
24b, e de parafinas[457,458], e espectros SERS de

moléculas com longas cadeias

alifáticas[459,449 ,460,450], do citrato adsorvido em nanopartículas de ouro[461], de alcoóis[462] e de
ácidos carboxílicos[463,464,465,466,467,468], na tabela 5.
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Figura 24. Espectro SERS da NPs-530, (b) Espectro Raman do citrato de sódio.

Tabela 5. Atribuição das bandas do citrato livres e adsorvido nas nanopartículas

CIT

SERS
387

411, 525

Atribuição

CIT

SERS

COO

1063

1073

CCC

1095

CC, trans, parafina
CCO, álcool

545

567

CCO+ CCO

1151

595

580

CCO+ CCCC

1191

1209

622

650

COO

1288

1294

675

670

COO

1304

728

725

783

805

843

855

890

,sim+

955
1023

C-O+ OH

, parafina

1388

, sim+

1426

C-O+ OH+

1441

+
-,sim
ass

1484, 1507

C-COOH + CC(trans-trans)
C-COO +

943

CC,sim, parafina

1324, 1343

872
898

Atribuição

, ass

1571

CC,sim+ CCO,trans

1601

CCO,trans, álcool

1674

, assim

1609
C=O,

COOH

Parafinas e moléculas com longas cadeias alifáticas exibem bandas Raman e SERS
próximas exceto a grupos vicinais de substituintes polares e adsorventes. Intensificações
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fortes a 700-805 cm-1, 1025 cm-1, 1324 cm-1, 1343 cm-1 e 1609 cm-1 vêm de bandas Raman
análogas normalmente fracas. Essas vibrações de grupos metileno e carboxilato localizam-se
próximo das NPs-530, onde os campos elétricos nas nanopartículas têm máxima grandeza.
Comparando as bandas Raman do bptz, figura 19b, e do citrato de sódio, figura 24b, as
diferenças entre as suas intensidades vibracionais possibilitam discriminar os modos normais
de cada um: bptz, como um composto aromático, é melhor espalhador de fótons. Em
titulações SERS, as bandas SERS do citrato decaem gradativamente em função da
substituição pelo bptz. Por outro lado, as bandas SERS atribuídas a vibrações do bptz exibem
ganho concomitante de intensidade, evidenciando sua maior proporção na cobertura das NPs530, e maior exposição à ação dos campos elétricos induzidos nas nanopartículas.

3.4.3 Espectroscopias Eletrônica e Vibracional para as adições do bptz nas NPs530
Nas figuras 25a-f estão indicados os espectros eletrônicos e SERS para as adições de
bptz efetuadas nas NPs-530. Primeiramente constatou-se que mesmo concentrações finais na
ordem de 10-7 mol.L-1 de bptz induzem floculações expressivas da solução coloidal, uma vez
na figura 25a1-5 aparece uma banda eletrônica no infravermelho próximo, cujo perfil é
consistente aquele tipicamente associado ao acoplamento plasmônico em agregados de
nanopartículas.
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(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

Figura 25. Pares de espectros eletrônicos e SERS para as concentrações finais de bptz nas NPs-530: Eletrônico
(a1-5) e SERS (b1-5) para adições sucessivas de bptz; Eletrônico (c1-3) e SERS (d1-3) para adições de bptz
próximo de uma condição de estado estacionário; Eletrônico (e1-2) e SERS (f1-2) para adição súbita de grandes
quantidades de bptz. Na figura 25f2, a intensidade SERS relativa corresponde a 7200 u.a., em comparação com
os 5600 u.a. na figura 25b5.
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Dentre as figuras 25a1-5, a relação entre o deslocamento batocrômico à banda nova no
infravermelho próximo e a concentração final de bptz indica um progressivo incremento nas
forças atrativas interpartícula. Segundo a Teoria DLVO, a troca do citrato por moléculas
neutras como o bptz decresce a magnitude da carga negativa superficial ao redor das NPs-530,
os seus raios de solvatação e as forças repulsivas interpartícula. O citrato livre também eleva a
força iônica da solução e, ao definir camadas de solvatação, retira parte do solvente para a
estabilização das nanopartículas. No equilíbrio entre as forças atrativas e repulsivas, as
nanopartículas com bptz adsorvido aglomeram-se em clusters (NPs-bptz). As mudanças
gradativas no espectro eletrônico refletem sua formação gradual.

Figura 26. (a) Adsorção do bptz nas NPs-530; (b) Proposta a um cluster de NPs-bptz

A menor distância interpartícula das NPs-bptz acopla os modos plasmônicos (ou seja,
os níveis de energia à oscilação coletiva de elétrons na banda de condução) de nanopartículas
individuais. Excitações plasmônicas entre os novos níveis acoplados e energeticamente mais
próximos mudam a cor roxa inicial da solução para tons mais escuros, e as bandas entre 750850 nm têm perfil consistente ao acoplamento plasmônico, cujo aumento de absorção é
concomitante à diminuição em 530 nm, associada às NPs-530 iniciais.Os espectros SERS
associados das soluções coloidais nas figuras 25a1-5 estão indicados nas figuras 25b1-5, com
aumentos na absorção na banda de acoplamento plasmônico assim como para as bandas SERS
atribuídas ao bptz.
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As figuras 25c1-3 indicam que concentrações finais de bptz na ordem de 10-6 mol.L-1
levam a grande agregação às NPs-530. Primeiramente, a banda de acoplamento plasmônico
na figura 25c2 em 800 nm ao exibir maior deslocamento batocrômico relativo àquela para as
condições experimentais das figuras 25a1-5 evidencia que é possível agregações das NPs-530
a até concentrações finais de ligante em torno de 3,3.10-6 mol-1.L-1. Acima deste limite o
excesso de bptz não modifica os espectros eletrônico, figura 25c3, e SERS, figura 25d3. Além
das contribuições expressas na Teoria DLVO clássica, o bptz favorece as interações
hidrofóbicas[144,145,146] quando adsorvido em NPs-530. Também é possível ocorrer em
pequena extensão alguma protonação nas piridinas (pKa entre 5,1-5,3[469]) do bptz,
introduzindo novas forças eletroestáticas atrativas que induziriam maior floculação das
nanopartículas.
Por fim, sobressaem as mudanças entre os perfis dos espectros eletrônicos e SERS ao
efetuar uma adição única de bptz para obter sua concentração final acima de 5,3.10 -6 mol.L-1,
figuras 25e2 e 25f2, comparadas àquela deste valor nas figuras 25c3 e 25d3. A banda de
acoplamento plasmônico na figura 25e2 (em 757 nm) exibe menor deslocamento batocrômico
em relação àquela da figura 25c3 (em 834 nm), porém a concentração final de bptz é superior.
Adicionalmente, os espectros SERS na figura 25f2, associados à condição experimental da
figura 25e2, mostram grande variação de perfil espectral e intensidade das bandas comparado
àquele na figura 25d3, relacionado às condições experimentais da figura 25c3. Devido aos
espectros eletrônicos nas figuras 25c3 e 25e2 serem diferentes na magnitude do deslocamento
batocrômico para a banda de acoplamento plasmônico ainda que em concentrações próximas,
e os espectros SERS nas figuras 25d3 e 25f2 serem bastante distintos no perfil e intensidade
das bandas vibracionais, constata-se que o método de adição do bptz nas NPs-530 é relevante
para definir as características dos agregados obtidos.
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Modelos de agregação para colóides[144,145,146] permitiram associar que a adição única
ao bptz na figura 25e2 induziria uma extensa e súbita floculação, surgindo maiores clusters de
NPs-bptz com bandas de acoplamento plasmônico mais deslocados ao infravermelho, o que
não se observa experimentalmente. Para nanopartículas de ouro estabilizadas com citrato de
tamanhos entre 10-20 nm, os picos de acoplamento plasmônico em 750 nm correspondem a
interações dipolares e consistentes com separações interpartícula de 0,5 nm[470,471,472,473,474,475];
nas figuras 25c2-3 a extensa floculação e o acoplamento plasmônico nos clusters formados
definem interações mais complexos que as dipolares.
A maior intensidade SERS e a mudança no perfil vibracional na figura 25f2 (adição
súbita do bptz) em relação aos espectros SERS da figuras 25b1-5 e 25d1-3 (adição
progressiva do bptz) é proposta em função de alterações no tipo de agregado obtido.
Os resultados das figuras 25a-f foram dispostos num modelo. Retoma-se a atribuição
de que a intensificação SERS a partir do mecanismo EM tem fonte majoritária de sinal para
moléculas em hot spots do que em qualquer outra região de substratos metálicos. Adições de
bptz em baixas quantidades floculariam mais as nanopartículas que em relação à substituição
do citrato, pela qual as regiões interpartícula conteriam pouco ligante. Admite-se mais
provável que a adsorção de ligante ocorra nas regiões externas dos agregados de NPs-bptz que
relativo a locais onde existam hot spots, consistente ao ligeiro aumento de intensidade
vibracional ao longo das figuras 25a1-5.
Para a figura 25c2 é modelada uma súbita floculação, levando a uma maior chance de
surgirem hot spots nos sistema desordenados - e que moléculas de bptz estejam localizadas
nos mesmos. Na adição subseqüente de bptz, figura 25c3, o espectro eletrônico não exibe
maior absorção a 785 nm e nem há mudanças expressivas no espectro SERS, figura 25d3. Ou
seja, atingiu-se um ponto de saturação à absorção na banda de acoplamento plasmônico em
concentrações finais de bptz de 10-6 mol.L-1 na solução coloidal e para as condições
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experimentais adotadas. Floculações em maior extensão são possíveis, mas a ressonância no
acoplamento plasmônico afastando-se de 785 m decai a influência do mecanismo EM. Estes
resultados são consistentes ao estudo feito por Jana et al[476], relatando que para aumentar a
adsorção de moléculas em hot spots é vital que a mesma esteja presente durante a agregação.
Por fim, os agregados correspondentes ao espectro SERS da figura 25f2 conteriam
mais bptz entre as regiões interpartícula. Devido a este ligante ser do tipo bis-bidentado
poderá interconectar nanopartículas, aproximando-as em distâncias de até poucos nanômetros
e acoplando mais seus os campos elétricos induzidos. Esta condição é descrita em literatura
para gerar hot spots em agregados[193,343,344,345,346,347,348,349,350,351], consistente às bandas SERS
mais intensas em relação àquelas nas figuras 25b5 e 25d3 ainda que sua banda de
acoplamento plasmônico associada (figura 25e2) tenha menor deslocamento batocrômico
(comparado às figuras 25a5 e 25c3), evidenciando agregados de menores tamanhos.

Figura 27. Propostas da floculação das NPs-530: (a) induzida pela adição gradual do bptz, aumentando a sua
concentração principalmente na região externa de agregados; (b) numa adição única de grande quantidade de
bptz, aumentando a sua quantidade nas regiões interpartícula (hot spots), em que este ligante interconecta as
nanopartículas.

Esta modelagem possibilita entender porque ocorre de nem sempre os espectros SERS
de adsorbatos em agregados de nanopartículas serem reprodutíveis, e concordantes ainda com
os aspectos destacados por Jana et al[476] para obter substratos melhores ao Efeito SERS
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assim como as dificuldades de obter espectros SERS de compostos em agregados préformados.
Comparando os diversos espectros SERS nas figuras 25b1-5, 25d1-3 e 25f1-2, a
relação entre o incremento de intensidade vibracional e número de alíquotas adicionadas não é
proporcional; pelo contrário, há dependência sensível ao processo de adição e a concentração
final de bptz. Mesmo a banda SERS forte do citrato em 1023 cm-1 não oculta vibrações do
bptz em cerca de 1010-1060 cm-1, pois o aumento de intensidade observado nesta região
opõe-se ao padrão da banda SERS mais típica ao citrato adsorvido, 1609 cm-1 (

ass).

Os espectros SERS obtidos foram analisados explorando os conceitos teóricos dos
mecanismos associados ao Efeito SERS.

3.4.3.1 Mecanismo Eletromagnético
Este processo é inerente em espectros SERS, derivando de campos elétricos induzidos
no substrato metálico – qualquer que seja a sua natureza. O grande número de bandas SERS
fracas do bptz difundido ao longo da janela espectral das figuras 25b2-5, 25d2-3 e 25f2 é
atribuído ao ligante em disposições randômicas em relação à superfície das nanopartículas
sofrendo perturbações do campo elétrico induzido em NPs-bptz, tanto ao bptz dissolvido
como fisicamente adsorvido e sem restrição estérica.
Nesta última, a liberdade de deformação e rotação sobre o plano da nanopartículas
devido a forças atrativas pequenas tornaria os espectros SERS e Raman do bptz dissolvido
similares entre si exceto pela intensidade. Em acetonitrila, figura 28, várias bandas Raman
têm números de onda coincidentes com o do ligante sólido, figura 19b. A menor intensidade
das bandas vibracionais em 1254 cm-1, 1459 cm-1 e 1479 cm-1 sugere uma coexistência do
confôrmero cis para este ligante em solução.
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Figura 28. Espectro Raman do bptz em uma solução saturada em acetonitrila.

Cálculos teóricos em nível semi-empírico indicam que o confôrmero trans do bptz é
mais estável termodinamicamente, tabela 1. No entanto, a participação do confôrmero cis não
pode ser descartada em solução: a rotação de anéis proporcionando a interconversão dos
confôrmeros são eventos de baixa energia, e podem ser induzidos até pela energia térmica do
sistema, modificando a variação de polarizabilidade (e a intensidade SERS) em certas
vibrações com números de onda idênticos entre os confôrmeros do bptz. Para avaliar estas
alternativas optou-se em discutir a intensificação SERS do ligante atribuindo suas bandas
vibracionais em função de modos normais calculados por métodos teóricos ab initio aos seus
confôrmeros principais: trans, tabela 6, e cis, tabela 7.
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Tabela 6. Atribuições das bandas SERS ao confôrmero trans do bptz, com a simetria do modo normal (Sim.). A
notação de Wilson foi usada em para cada anel aromático isolado do bptz relativo a uma piridina 2-substituída
uma tetrazina para-substituída. Py = piridina, Tz = tetrazina. Foram observados os estudos de Thornton et al[455].

NPs

Bptz Sim Atribuição*

401

402

au

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

417

423

bu

Py =

CCC,sim+ NCC, sim,

476

443

au

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

482

490

ag

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

505

537

bg

Py =

anel,

670

662

ag

Py =

CCC,sim+ CCN,sim,

690

670

ag

Py =

CCC,ass+ CCN,ass,

6b,

ef (83,6 %); Tz =

CNN,ass,

733

723

bg

Py =

CCC,ass+ NCC,ass,

6b,

ff (98,4 %); Tz =

NCN,

825

814

ag

Py =

CCC,sim+ NCC,sim,

6a,

ef (60,9 %); Tz =

850

832

bg

Py =

anel+ CH,

929

923

bg

Py =

anel,ass,

1010 1026

ag

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

1055 1058

ag

Py =

CN+ CC,

1150 1156

ag

Py =

CC+ CN,

1241 1241

bu

Py =

anel+ CH,

1318 1309

ag

Py =

CCC,sim+ CNC,sim

1435 1439

ag

Py =

CCN,ass+ CCC,ass+ CH,

1449 1465

bu

Py =

CCC,sim+ CNC,sim( 19a)+ CH,

1472 1479

ag

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

1547 1567

ag

Py =

CN+ CC( 8a)+ CH,ef(94,7

%); Tz = Tz =

1564 1581

ag

Py =

CCC,ass+ NCC,ass( 8b)+ CH,

ef(97,5 %); Tz =

16a,
16b,

ef(90,0 %); Tz =

NCN,i.p,

14,

10b(17,7

12,

12)+ CH,ip,ff

(

4(1,6

%)

%)
(39,1 %)

%)
1(16,3

%)

18b(22,7

(83,5 %);Tz =

%)

NCN,ass,

NN,ip, 8a(72,9

9b (16,5

19a(6,3

CNN,ass,

CNN,ass,

%)

%)

CNN,sim,

ef(79,6 %); Tz =

%)

%)

18b(1,09

ff(93,7 %); Tz =

19a)+ CH,

%)

%)

1(12,4

NCN,ass,

ef(27,1%); Tz =

6b(13,7

anel,sim,

CNN,ass,

ff (77,3 %); Tz =
(

anel,

%)

%)

6b(55,4

NNC,sim, 6a

ef (83,7 %); Tz =

ef(98,9 %); Tz =

15,

CNN,ass,

NNC,o.ph., 4(2,2

ef (87,6 %); Tz =

16b(10,0

%)

CNN,o.p., 4(37,5

ff (97,8 %); Tz =

19b,

(7,3%)

NCNip, 10b(33,6

ef (44,6 %); Tz =

ff (62,5 %); Tz =

17b,

16b

NCN,sim,

ef(66,4 %); Tz =

ff (82,3 %); Tz =
6b,

NCN,sim

ff(71,5 %); Tz translada.

16a,
16b,

ef(92,7 %); Tz =

8a(5,3

%)

8b(20,4

%)

%).

CNN,ass, 8b(2,5

%).

* = twisting, = deformação fora do plano, = wagging, = deformação no plano, = deformação, =
estiramento. “ ” significa uma perturbação significativa devido à interação física entre os modos normais dos
anéis.
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Tabela 7. Atribuição das bandas SERS ao confôrmero cis do bptz, com a simetria do modo normal (Sim). A
notação de Wilson foi usada para cada anel aromático isolado do bptz relativo a uma piridina 2-substituída uma
tetrazina para-substituída. Py = piridina, Tz = tetrazina. Foram observados os estudos de Thornton et al[455].

NPs

bptz

Sim Atribuição

401

402

a1

417

414

a2

Py =

CCC+ CNC,

16a,

476

430

b1

Py =

CCC+ CNC,

16a **,

482

500

b2

585

544

a2

Py =

CCC+ CNC, 16a,

670

675

b2

Py =

CCC,ass+ CCN,ass,

6b,

ff(67,9 %); Tz =

CNN, 6b(32,1

%).

690

693

a1

Py =

CCC,ass+ CCN,ass,

6b,

ef(80,6 %); Tz =

CNN, 6a(19,4

%)

733

747

b2

Py =

CCC, ass+ CCN,ass,

6a,

ff (80,8 %); Tz =

825

819

b1

Py =

anel+ CH,

850

844

a1

Py =

CCC, ass+ CCN,ass,

929

929

b1

Py =

anel+ CH,

1011 1008

a1

Py =

CCC,sim+ CNC,sim, 12,

1025 1024

a2

Py =

CHop, assim,

1055 1054

a1

Py =

CCC,sim+ CNC,sim,

1153 1151

b2

Py =

CCC,sim+ CNC,sim( 12)+ CH,

1241 1276

a1

Py =

CCC,ass CCN,ass( 14)+ CH,ass,ef(87,1

1318 1314

b2

Py =

CCC,ass+ CCN,ass

1449 1452

b2

Py =

CCC,ass+ CCN,ass(

19b)+ CH,

ff(89,6 %); Tz =

CNN,ass,

1472 1465

a1

Py =

CCC,ass+ CCN,ass(

19b)+ CH,

ef(87,8 %); Tz =

NN, ip, 19b(12,2

1547 1612

a1

Py =

CN+ CC( 8b)+ CH,

ef(79,1 %); Tz =

1564 1620

a1

Py =

CN+ CC( 8b)+ CH,

ef(83,6 %); Tz=

CC inter-anel, ef.Py

CC inter-anel, ff.

= 80,9 %, Tz = 19,8 %
ef(89,4 %); Tz =

NCN,

ef(83,0 %); Tz =

16a(10,6

NCN,

%)

16b(17,0

%)

Py = 79,1 %; Tz = 20,9 %
ff(84,3 %); Tz=

ef (88,7 %); Tz =
6a,

NCN,sim,

NCN,ip, 4

16b(11,3

ef(76,2 %); Tz =

ef(94,5 %); Tz =

5,

NCN,ip, 10b (15,7

NCN,sim.,

(19,2 %)

%)

CNN, 6a(23,8

16b(5,5

ef(80,7 %); Tz =

%)

%)

%)

anel,sim,

1(19,3

%)

anel,sim,

1(15,6

%)

ff(93,6 %).

(

12,

ef(84,4 %); Tz =

ff(90,0 %); Tz =

14)+ CH,ass,

NCN,sim.,

%); Tz =

NCN,sim., 18b(12,9

ff(93,8 %); Tz =

CNN,sim,
CNN,sim,

18b(10,0

NCN,ass,

19b(20,9
8b(16,4

%)
%)

9b(6,2

%)

8b(10,4

%)

%)

%).

%).

* = twisting, = deformação fora do plano, = wagging, = deformação no plano, = deformação, =
estiramento. “ ” significa uma perturbação significativa devido à interação física entre os modos normais dos
anéis
** Interage com a tetrazina
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A tendência em propriedades quase equivalentes entre tais confôrmeros verifica-se
também em seus números de onda. Para a fração do ligante adsorvida, a discussão pode ser
centrada nas bandas SERS mais intensas: 417 cm-1, 476 cm-1, 670 cm-1, 690 cm-1, 850 cm-1 e
1150 cm-1 nas figuras 25b2-5, 25d2-3 e 25f2 e que, exceto por 1011 cm-1, não têm analogia
com o espectro Raman do ligante (figuras 19b e 28):
O composto modelo mais simples à adsorção de compostos aromáticos em metais é o
benzeno e seus derivados. Gao et al[276,277] atribuíram a sua disposição planar quando
adsorvida em substratos metálicos, com base nas bandas SERS mais intensas para as
vibrações no plano mais simétricas e explorando as regras de seleção para a intensificação
[222,249,250,251]

. Creighton[285] atribui entretanto a

SERS baseadas no mecanismo EM

intensificação SERS em bandas do benzeno além do mecanismo EM em função de TCMA (o
mecanismo CT-MA). Por fim, no mecanismo CT-MA segundo Lombardi el al[257,262,263] há
uma mistura entre níveis metálicos do substrato e orbitais de adsorbatos, uma condição que
privilegiando o sistema -conjugado disposto paralelamente ao plano metálico.
Para a piridina adsorvida em eletrodos de trabalho associa-se o grupo de ponto C2v ao
conjunto piridina-metal: em prata, o espectro SERS possui suas bandas mais fortes similares
àquelas do benzeno, de simetria a1

[285]

, figura 6. Seu grupo de ponto menos simétrico em

relação àquele do benzeno define outros modos ativos no Raman, porém são mais fracos nos
espectros SERS. Segundo Creighton[285], uma vez que tais bandas SERS aumentam de
intensidade e de forma não equivalente à medida que este anel é reduzido eletroquimicamente
e explorando comprimentos de onda excitantes não coincidentes às excitações moleculares da
piridina, haveria intensificações SERS em função de TCMA somando-se àquelas provenientes
do mecanismo EM. Os OM deste anel recebendo elétrons do metal equivalem aqueles do
benzeno, o que poderia denotar uma mistura entre o seu sistema -conjugado e os níveis
metálicos do eletrodo. Dispondo também de um par de elétrons isolado no nitrogênio, a
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interação química com os níveis metálicos também seria possível à piridina disposta
lateralmente em relação ao plano do substrato metálico.
Tomando os complexos de íons metálicos com benzeno e piridina, uma vez que só o
primeiro forma metalocenos, Arenas et al obtiveram consistência experimental para discutir a
espectroeletroquímica SERS da piridina e derivados explorando cálculos teóricos ao modelar
a disposição da piridina lateral aos átomos do eletrodo [271,272,273,274]. Nanopartículas e
eletrodos não possuem o caráter fisicamente discretos de átomos e íons metálicos individuais:
a interação de níveis metálicos e sistemas -conjugados, formando ligações químicas, não é
um evento improvável. Ligações químicas adsorbato/(eletrodos ou nanopartícula) são
susceptíveis às propriedades clássicas do substrato como polaridade superficial: foi
reconhecido que certas bandas SERS da piridina quimicamente adsorvida a eletrodos [268,269]
têm dependência a este fator – sua polaridade superficial e grandeza atraem ou repele sistemas
-conjugado. Devido ao potenciais de redução na piridina e derivados possui valores mais
negativos que o PZC de eletrodos metálicos mais comuns em espectroeletroquímicas, a
disposição

adsorvida por ser lateral justifica a consistência observada em modelagens

teóricas.
Baseado nestas análises, o bptz adsorvido nas NPs-530 pode exibir disposições planar
e lateral, requerendo avaliar dentre as forças de van der Waals, a polaridade superficial da
nanopartícula e os efeitos estéricos provenientes do estabilizante citrato.
3.4.3.1.1 Disposição do bptz adsorvido na superfície metálica
O mecanismo EM intensifica os modos normais de (super)moléculas coerentes com os
componentes de polarizabilidade e a direção do campo elétrico induzido no substrato. Na
adsorção planar do bptz sobre nanopartículas coincidem os planos metálico e o molecular:
assumindo-o como sendo o xy, os tensores de polarizabilidade mais susceptíveis ao Efeito
SERS no bptz são o αzz e, secundariamente, αxz e αyz - típicos em vibrações de anel fora do
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plano em aromáticos. Seus números de onda obtidos por meio de cálculos ab initio entre 400600 cm-1 aos confôrmeros do bptz (tabelas 6-7) são concordantes com as bandas SERS deste
ligante nas figuras 25b2-4, 25d2-3 e 24f2. No entanto, os dados experimentais indicam que tal
disposição não é majoritária.
Em princípio, qualquer vibração no bptz com elevado caráter de piridina poderia
admitir uma interpretação semelhante ao espectro SERS do benzeno e piridina substituídos.
Para cada anel aromático deste ligante, o grupo de ponto associado torna-se menos simétrico
pela substituição, elevando mais ainda o número de vibrações ativas no Raman (e SERS): em
derivados de benzeno e piridina, o modo

12

é mais ativo que o

1

(usualmente sofre

deslocamento batocrômico relativo ao de anéis não substituídos) e exibe vibrações de alta
energia bastante ativas no SERS, como os modos

8a

e

19a

[276,277,272,273,274]

. No caso dos

confôrmeros do bptz (tabelas 6-7) atribui-se sua menor intensificação devido ao acoplamento
mais expressivo com modos de

CH:

o hidrogênio é o átomo menos polarizável, pelo qual até

campos elétricos fortes afetam bem pouco quaisquer vibrações com uma alta participação
deste elemento.
Em piridinas substituídas[272,273,274] as bandas SERS correspondendo aos modos
e

6b

são mais fracas que em relação ao

690 cm-1 (

6b)

e 1010 cm-1 (

12)

12,

6a

contrário a atribuição das bandas em 670 cm-1 e

ao bptz nas tabelas 6-7, notoriamente à figura 25f2 – em que

as medidas de espectroscopia eletrônica já ressaltaram mudanças no tipo de agregados obtido,
em que haveria mais bptz em hot spots. O impedimento estérico para a adsorção de moléculas
em substratos metálicos com estabilizantes favoreceria uma disposição lateral adsorvida dos
(hetero)aromáticos; o sistema -conjugado paralelo ao campo elétrico induzido nas NPs-530
intensifica mais as vibrações de anel no plano – como atribuído à maioria das bandas SERS
fortes ao bptz (tabelas 6-7). Distinções nos espectros Raman e SERS deste ligante segundo o
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formalismo do mecanismo EM podem ser atribuídas à maior contribuição da adsorção lateral
ao bptz sobre nanopartículas e clusters gerando sinal vibracional.
3.4.3.1.2 Confôrmero do bptz adsorvido nas nanopartículas – modelo de adsorção física
Avaliando-se as forças atrativas, repulsivas e a simetria nos arranjos bptz/NPs-530 é
possível atribuir qual o confôrmero adsorvido. A carga negativa do para de elétrons isolado do
nitrogênio e positiva nos demais carbonos do anel no bptz gera um dipolo induzido nas NPs530 sem excluir as forças de van der Waals. Devido à orientação da piridina ser sensível ao
valor do PZC em substratos metálicos, foi explorado em literatura qual o seu valor em
nanopartículas de ouro. Chen et al obteve-o no intervalo de potenciais entre -0,24 V e -0,06 V
(x EPH) [477], valores próximos àquele de eletrodos de ouro, -0,07 V[478], permitindo inferir
que a superfície das NP-530 exibiria provavelmente uma polarização ligeiramente positiva.
Foca-se primeiramente no sistema formado pela adsorção do bptz em uma NPs-530.
Sua análise de simetria considera bandas SERS fortes nas figuras 25b2-4, 25d2-3 e 25f2 e que
além de 1010 cm-1 não tem analogia ao espectro Raman do bptz (figuras 19b e 28): 670 cm-1,
690 cm-1, 1010 cm-1 e 1150 cm-1. Em princípio, forças de van de Waals induzem adsorção
planar como ilustrado nas figuras 29a e 29c, uma vez que sistemas -conjugados são mais
polarizáveis, mas carecem de sensibilidade aos confôrmeros do bptz. Este arranjo exibe
também maior repulsão eletroestática entre a polarização superficial da nanopartícula e a
carga positiva no dipolo das piridinas.
Porém, as atribuições feitas outrora ao bptz consideram a sua adsorção lateral mais
favorecida devido ao impedimento estérico causado pelo citrato, condição em que as forças de
van der Wals são pequenas em função da baixa área de contato. Para a disposição lateral ao
confôrmero trans ao bptz, figura 29b, uma piridinas é repelida eletroestaticamente pelas NPs530. Grupos de ponto nas figuras 29a (C2) e 27c (Cs) convertem as espécies de simetria
associadas a vibrações do bptz de ag (tabela 6) para, respectivamente, a (C2) e a‟(Cs): tensores
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de polarizabilidade idênticos (

zz,

xx,

yy,

xy)

para ambas as tornam insensíveis a efeitos de

orientação, sem correspondência às interpretações previamente feitas.
Avaliando o confôrmero cis do bptz haveria forte atração eletroestática entre a
polarização das NPs-530 e o dipolo negativo nas piridinas. Os grupos de ponto associados
para a adsorção lateral deste ligante (C2v, figura 29d) classifica as vibrações previamente
exploradas como a1 (690 cm-1, 1010 cm-1;

zz,

xx,

yy)

e b2 (670 cm-1, 1153 cm-1;

adsorção planar (C2, figura 29c) o plano molecular yz convertê-las-á em vibrações a‟(
yy

e

xy).

yz);

na

zz,

xx,

Neste último caso a mudança de orientação altera a intensificação relativa destas

vibrações, concordante às discussões sobre a titulação SERS.

Figura 29. Ilustrações dos arranjos entre bptz e nanopartículas, plano metálico indicado pelas esferas vermelhas,
(a,b) confôrmeros trans, (c,d) confôrmero cis.

Analisa-se o sistema formado pela adsorção do bptz em duas nanopartículas, pois é o
arranjo proposto na região interpartícula dos agregados e que leva a formação de hot spots,
com ilustrações nas figuras 30a-d. Novamente a disposição planar aos confôrmeros mediante
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forças de van der Waals, figuras 30a e 30c, não gera diferenciação. No equilíbrio com a sua
disposição lateral, a grandeza das forças eletroestáticas entre o bptz e as nanopartículas
equivale; entretanto uma das nanopartículas sofre mais repulsão eletroestática na interação
para o confôrmero cis do bptz, figura 30d. Mesmo assim, há dois fatores denotando esta
última como preferencial.
Por ser uma molécula neutra e pequena, o bptz não gera forças de van der Waals
expressivas que compensem uma grande perdas de solvente a nanopartículas e íons
solvatados[144,145,146] para adsorver em duas NPs-530 simultaneamente. Assim, numa interação
em etapas é favorecida a adsorção do confôrmero cis (C2v). Note-se que pela atribuição de
simetria às bandas SERS na tabela 7, as que aparecem em 417 cm-1 (a2,
xz)

xy)

e 476 cm-1 (b1,

na figura 25f2 são ativas no Raman em uma simetria C2v; para o confôrmero trans do

bptz (C2h) na tabela 6, a simetria destas bandas (nesta ordem, bu e au) seriam inativas no
Raman e insensíveis a campos elétricos.

Figura 30. Ilustrações dos arranjos entre bptz e nanopartículas, plano metálico indicado pelas esferas vermelhas.
(a,b) confôrmero trans, (c,d) confôrmero cis.
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Portanto, a fonte majoritária de sinal SERS são as vibrações do confôrmero cis do
bptz adsorvido nas NPs-530.
3.4.3.1.3 Características dos espectros SERS ao bptz não explicadas segundo o Mecanismo
Eletromagnético para o Efeito SERS
Na fração de moléculas de bptz livres em solução e perturbadas pelo campo elétrico
induzido nos clusters de NPs-bptz (relacionadas às bandas SERS difundidas ao longo da faixa
espectral nas figuras 25b2-4, 25d2-3 e 25f2), a magnitude do campo elétrico é um fator de
escala, produzindo intensificações sem afetar o perfil vibracional. Esta propriedade não
elucida o porquê de bandas vibracionais do bptz mais fortes nos espectros SERS abaixo de
1000 cm-1 e tal condição no espectro Raman (figura 19b) ocorrer bem acima deste valor - até
mesmo para o ligante presente em hot spots.
Para a fração de bptz adsorvido lateralmente sobre as NPs-530 prevêem-se mudanças
ao perfil das bandas SERS relativo ao Raman, mas as regras de seleção ao Efeito SERS
baseadas no mecanismo EM

[222,249,250,251]

denotam que vibrações com igual espécie de

simetria são intensificadas similarmente. Neste foco é interessante comparar as bandas SERS
referentes a vibrações a1 como 690 cm-1 e 1010 cm-1 (tabela 7). Como são vibrações no plano
são seriam igualmente afetadas por campos elétricos para adsorções em uma ou duas NPs530. Constata-se que 690 cm-1 é uma banda fraca no espectro Raman (figura 19b) e nas
titulações SERS (figuras 25b2-5), e torna-se a mais intensa ao espectro SERS numa adição
súbita (figura 25f2); 1010 cm-1 é uma banda forte no espectro Raman porém sua
intensificação SERS ao negligenciar a banda do citrato (1025 cm-1) é inferior na mesma série
de titulações SERS (figuras 25b2-5) como na adição súbita (figura 25f2) de bptz.
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3.4.3.2 Evidências do Mecanismo Químico nos Espectros SERS do bptz
Na hipótese sobre o bptz adsorver fisicamente nas NPs-530 e sem participação dos
mecanismos químicos ao Efeito SERS, haveria similaridade entre as bandas Raman e SERS
do bptz especialmente para as mais intensas, o que não é verificado experimentalmente.
Um padrão comum na adsorção química é o alargamento das bandas SERS do analito
relativo às próprias bandas Raman

[276]

. De fato, as vibrações de compostos são afetadas pela

redução na liberdade em função da adsorção, acarretando numa distribuição da energia
vibracional em forma de sino, consistente ao perfil espectrais verificado nas figuras 19b e ao
conjunto 25b2-5, 25d2-3 e 25f2. Explorando as regras de seleção ao Efeito SERS baseadas no
mecanismo EM surgem mais evidências sobre intensificações além do mecanismo EM para
os espectros SERS do bptz.
Dentre as bandas SERS do bptz na tabela 7 com simetria b 2, constata-se que 670 cm-1
é mais intensificada nos espectros SERS das 24b1-4 apesar de muito fraca no espectro Raman
(figura 19b). Nos espectros SERS nas figuras 25d2-3 a banda em 690 cm-1, uma vibração a1,
exibe aumento de intensidade SERS que não se reflete igualmente em outras bandas de igual
simetria (tabela 7), a despeito de também ser uma banda fraca do Raman. No espectro SERS
obtido na adição súbita de bptz, figura 25f2, há maior intensificação em 690 cm-1 dentre as
vibrações a1, aparecem mais bandas fortes relacionadas às vibrações b2 (482 cm-1 e 1150 cm-1,
também fracas no espectro Raman) e ainda bandas fracas associadas a vibrações b1 (476 cm-1)
e a2 (417 cm-1) na tabela 7, novamente fracas no espectro Raman.
A concentração final de bptz regula a floculação das NPs-530 e o número de
nanopartículas interagindo com o bptz. Num metal macroscópico a energia relativa ao seu
Nível de Fermi é função do número de átomos que o compõem: NPs-530 por seu tamanho
exibem estruturas de bandas, e teriam o Nível de Fermi próximo ao valor do ouro
macroscópico. Níveis metálicos de nanopartículas ao misturar com pares de elétrons isolados
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ou sistemas -conjugados dos absorbatos permitem transferências de carga entre ambos. Por
isso, a intensificação SERS é regulada pela floculação e a densidade eletrônica nos OM do
bptz, afetando seletivamente vibrações por suas simetrias, exibindo certa independência se as
vibrações do adsorbato ocorrem no plano ou fora do plano.
3.4.3.2.1 Mecanismo Químico: discussão para as excitações RR ao bptz
A banda eletrônica do bptz em 534 nm é fraca (n π* tetrazina), cuja intensidade e
localização a torna pouco provável como sendo o principal contribuinte ao Efeito SERS do
bptz mediante excitações em 785 nm. Sabe-se que, pela técnica de eletroabsorção[479], um
processo em que campos elétricos intensos perturbam o momento de dipolo de transições
eletrônicas de moléculas, moléculas exibem absortividade molar inferior nas excitações
moleculares: se o mecanismo EM for expressivo, a banda fraca em 534 nm tornar-se-ia ainda
mais atenuada, limitando ainda mais sua contribuição às excitantes RR.
3.4.3.2.2 Mecanismo Químico: discussão para as transferências de carga entre o bptz e as
nanopartículas de ouro
Para aplicar conceitos do modelo de Lombardi et al[257] deve-se avaliar as condições
em que as propriedades das nanopartículas e seus agregados assemelhem-se àquelas de
sistemas macroscópicos. Inicialmente as nanopartículas devem exibir estruturas de bandas: no
ouro isto é válido para tamanhos acima a 2 nm, como ocorre para as NPs-530. As TCAM
envolvem níveis metálicos da nanopartícula cuja energia relativa está acima do Nível de
Fermi (banda de condução), e as TCMA exploram níveis metálicos com energia igual ou
abaixo ao Nível de Fermi.
Em principio, um eletrodo tem superfície metálica de dimensões infinitas em relação
ao tamanho dos adsorbatos,o que permite negligenciar perturbações na sua simetria: em outras
palavras, os níveis metálicos se comportam de acordo com a representação de simetria

M
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como sendo a mais simétrica possível. Em nanopartículas há condições para que as espécies
de simetria de níveis metálicos (e plasmônicos) de nanopartículas livres ou seus clusters
equivalham àquelas de níveis metálicos num eletrodo. Em nanopartículas com alguns
adsorbatos é improvável sua disposição regular: o grupo de ponto no conjunto bptz/NPs-530 é
o C1, cuja tabela de caracteres possui como representações irredutíveis só a totalmente
simétrica que, denotando níveis metálicos e plasmônicos, iguala-se em simetria a uma
superfície metálica macroscópica como um eletrodo.
3.4.3.2.2.1 Modelando as transferências de carga entre o bptz e as NPs-530
Por ser um sistema -conjugado e polipiridínico, o bptz coordenado a íons metálicos
comporta-se como um -receptor eletrônico, e propõe-se que sua adsorção no ouro torne mais
prováveis as TCMA. Esta hipótese é reforçada ao se considerar que a maioria das bandas
SERS ao bptz exibe caráter predominante de piridina, cuja espectroeletroquímica SERS
previamente estudada por Creighton et a[l285] e Arenas et al[271] tem participação de TCMA
para o Efeito SERS.
Retoma-se a equação 17 para discutir a intensificação SERS. A excitação molecular
em 543 nm

KI

partir do fator

distante do comprimento de onda excitante
-

2

+

confere pouco efeito RR a

. Nas figuras 25a2-5 a banda de acoplamento plasmônico exibe

absorção significativa em 785 nm, condição que gera campos elétricos induzidos fortes
afetando adsorbatos e moléculas próximas, e contribuição a partir do fator ( 1( )+2 0)2- . Na
figura 25e2 a banda de acoplamento plasmônico exibe menor absorção em 785 nm mas as
bandas SERS associadas na figura 25f2 são as mais intensas dos estudos, sugerindo que o
fator

-

2

+

ligado à ocorrência de TCMA tenha mais importância na intensificação.

A natureza vibrônica das TCMA segundo o modelo CT de Lombardi et al implica que
a energia do Nível de Fermi nas nanopartículas localize-se entre os valores do HOMO e
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LUMO do bptz, para que

FK

decresça o suficiente e interaja com estados vibracionais. Sua

maior importância na intensificação SERS em comparação às excitações RR indica que as
TCMA possuem energias mais deslocadas ao infravermelho como 700 nm, favorecendo
ressonância em

2

-

+

. Mudanças nos perfis Raman e SERS do bptz reproduzem as

conclusões do estudo SERS ao complexo [Fe2(CN)l0py]-6 feito por Rubim et al[264]: ao excitar
TCMA ao sistema complexo/eletrodo os seus espectros Raman e SERS podem diferir entre si.
Piridina e o confôrmero cis do bptz lateral a uma e duas NPs-530 têm grupo de ponto
C2v, permitindo usar a analogia de Creighton[285] à piridina segundo a adsorção do benzeno
para interpretar as TCMA ao bptz, baseada nas propriedades dos OM da piridina e
considerações por simetria à sua adsorção.
Primeiramente, o ganho na intensidade SERS sob redução eletroquímica do benzeno e
piridina foi proposto a TCMA para o LUMO e LUMO+1 destes aromáticos e afeta vibrações
a1g do benzeno ( 1,

2

da piridina) e e2g do benzeno (

6a,

6b,

7a,

7b,

8a

8b,

9a,

9b

da

piridina). Na piridina, o LUMO e LUMO+1 têm simetria, nesta ordem, B1 e A2: atribui-se que
sua substituição no bptz afete vibrações a 2 (

10a,

16a,

17a)

e b1 ( 4,

5,

11,

15,

16b,

17b),

pois

há bandas SERS associadas a tais simetrias entre 400-500 cm-1 na figura 25f2 (tabela 7). Para
o bptz, a sua excitação eletrônica  * HOMO  LUMO (329 nm) avaliada juntamente
com as TCMAs que para contribuir ao Efeito SERS devendo estar próximo de 785 nm,
tornam mais prováveis transferências de carga a LUMOs de menor energia no bptz. Na tabela
1, a grande diferença nas energias relativas destes OM permite modelar que somente os níveis
metálicos preenchidos com elétrons e próximos ao Nível de Fermi interajam com os LUMOs
de mais baixa energia neste ligante. Por fim, o modelo CT ao abordar o conjunto adsorbatometal determina uma análise global às vibrações do bptz.
Devido ao primeiro OM com alta densidade eletrônica nas piridinas ser o LUMO+2,
teoricamente seria possível TCMA aos LUMO e LUMO+1, localizados na tetrazina. Esta
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hipótese é consistente à intensificação levemente superior à banda SERS em 670 cm-1 dentre
as vibrações b2 nas figuras 25b2-5, pois é aquela com maior contribuição deste anel (32,1 %,
tabela 7). Reforça-se esta proposta ao explorar a modelagem às condições experimentais da
figura 25b2-5 em que o bptz não interconecta NPs-530, e à figura 25f2, com intensificações
SERS em diversas vibrações deste ligante com alto caráter de piridina tal processo ocorreria:
níveis metálicos das NPs-530 poderiam gerar TCMA aos LUMOs da tetrazina em melhor
condição de ressonância ao excitar em 785 nm na figuras 25b2-5.
Por outro lado, na figura 25f2 a interação química com duas NPs-530 ao aumentar a
energia dos níveis metálicos permitiria que TCMA à LUMOs de menor energia relativa e
localizados na piridina estejam em melhor condição de ressonância ao excitar em 785 nm.
Uma vez que na seqüência de LUMOs o próximo nível com alto caráter de tetrazina é o
LUMO+5 entretanto os espectros SERS da figura 25f2 exibem alterações em vibrações com
alto caráter de piridina, propõe-se que as TCMA acessem no máximo até o LUMO+4 do bptz.

Figura 31. Ilustrações do perfil de densidade eletrônica nos OM: (a) LUMO+2 (A2), (b) LUMO+3 (B1), (c)
LUMO+4 (A2) (d) LUMO+5 (B1).
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Figura 32. Certas vibrações do bptz, confôrmero cis, mais ativas no espectro SERS.

Discute-se a análise de simetria: os grupos de ponto C2v ao confôrmero cis do bptz
livre e adsorvido em uma e duas NPs-530 permitem usar as mesmas espécies de simetria aos
OM LUMO obtidas na tabela 1. Conforme a discussão feita, as excitações RR geram pouca
intensificação SERS às vibrações a 1 do bptz. TCMAs para o LUMO, LUMO+2 e LUMO+4
do ligante são proibidas por simetria (A1 x A2 = A2, espécie não translacional) e são
permitidas ao LUMO+1 e LUMO+3 (A1 x B1 = B1 translacional no eixo z).
Vibrações b1 do bptz na tabela 7 têm bastante caráter de piridina, 476 cm-1 (é uma
banda fraca, superposta a 482 cm-1, simetria b2) e 825 cm-1, figura 25f2. Todavia, são bandas
fracas pois o modelo CT explorado considera as intensificações SERS devido à TCMA de
natureza vibrônica. Mesmo que uma vibração totalmente simétrica acople nas TCMA ao
LUMO+1 e/ou LUMO+3, o termo de Herzberg-Teller associa-se à banda eletrônica fraca em
329 nm do bptz (A1, n *), tabela 2.
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TCMA mais relevantes surgem no acoplamento do LUMO, LUMO+2 e LUMO+4 do
bptz com vibrações b1 (A1 x A2 x b1 = B2, translacional no eixo y) e/ou b2 (A1 x A2 x b2 = B1,
translacional no eixo x); a vibração acoplada exibirá bandas SERS mais intensas em relação à
forma livre.
Nas figuras 25b2-5, 25d2-3 e 24f2 os espectros SERS exibem bandas fracas
relacionadas a vibrações b1 (tabela 7): o termo de Herzberg-Teller associa-se às excitações
eletrônicas também fracas em 281 nm ou 534 nm (B1, n *), tabela 2. Por outro lado, as
bandas SERS em 670 cm-1, 690 cm-1 e 1154 cm-1 são médias ou fortes e atribuídas a vibrações
b2 no bptz: atribui-se a principal relaxação nas regras de simetria sob interação de OM a
modos normais b2 do ligante. O tensor de polarizabilidade

yz

coincide com o plano

molecular e ressalta as vibrações no plano, susceptíveis de intensificação também por meio do
mecanismo EM devido à componente de polarizabilidade normal ao plano metálico xy ser
sensível a campos elétricos induzidos em substratos. Por fim, o termo de Herzberg-Teller
interage com as excitações eletrônicas fortes do bptz em 252 nm e 289 nm (B2,  *): se
uma vibração b2 for vibrônica terá uma banda SERS forte.
O espectro SERS na figura 25d2-3 é anômalo pois mantém o perfil vibracional
comum às figuras 25a1-5, indicando a formação de clusters com igual processo e
intensificações SERS pelas quais o mecanismo EM sobressai relativo ao CT-MA: a maioria
das bandas vibracionais do bptz tem participação relativamente inferior da tetrazina. Porém, a
banda em 690 cm-1 ganha muita intensificação, um fenômeno ainda mais ressaltado nas
condições experimentais da figura 25f2, cuja análise do espectro eletrônico indica clusters
menores e maior interação dipolar: haveria outro tipo de agregado pelo qual a adição súbita de
bptz facilitaria interações entre pares de nanopartículas. Grande intensificação SERS
primeiramente denota fortes campos elétricos acoplados ou grande proximidade
interpartícula: atribui-se que o bptz localizado num hot spot
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Se apenas as condições de floculação da figura 25f2 geram forte intensificação SERS
a bandas características de piridina ao bptz, a energia relativa de níveis metálicos preenchidos
com elétrons têm valor superior àqueles possíveis na interação a uma NPs-530. Novamente,
como o perfil espectral não exibe relação às bandas Raman do ligante haveria muitas TCMAs
simultaneamente: o atribui-se o bptz localizado no hot spot ligado a duas NPs-530, subindo a
energia relativa de níveis metálicos preenchidos com elétrons e permitindo TCMA a LUMOs
de alta energia e localizados na piridina, gerando intensificação SERS a 690 cm-1, vibração a1
e caráter deste anel - pelo qual o mecanismo CT-MA prepondera relativo ao EM.
Outro dado importante na figura 25d2-3 é que adições feitas na saturação de absorção
à banda de acoplamento plasmônico não alteram o perfil nos espectro SERS. Como o bptz é
neutro e pequeno, exibe menores interações atrativas a nanopartículas mediante forças de van
der Waals: é menos provável interação a duas NPs-530 simultaneamente, justificando uma
concentração mínima, função do método de floculação, que forma mais hot spots a despeito
da menor agregação e preferencialmente numa adição súbita. Por fim, a ausência de mudanças
nos espectros eletrônicos nas figuras 25c2-c3 e SERS nas figuras 25d2-c3 é proposta ao bptz
adsorvido na região externa de agregados: o mecanismo EM contribui mais ao Efeito SERS
Na disposição do bptz adsorvido nos agregados para a figura 25f2 interconectando as
NPs-530 (também pode referir-se a uma ponte intercluster) em que surgem hot spots e o
ligante interage quimicamente com as nanopartículas, as ligações químicas usando pares de
elétrons isolados ocorrem apenas ao anel de tetrazina. Rearranjos de densidade eletrônica às
piridinas do bptz devem-se a efeitos indiretos da ligação química global. A despeito da banda
SERS em 690 cm-1 (a1) ser a mais intensa do espectro devido à ação do mecanismo EM no
seu tensor de polarizabilidade

zz

assim como para as TCMA em função da simetria aos

níveis metálicos (A1 no grupo de ponto C2v), não relaxa as limitações de simetria em TCMA,
requerendo o acoplamento de vibrações b2 do bptz. Na tabela 2, 482 cm-1 e 1154 cm-1 exibem
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ganho relevante de intensificação SERS somente na figura 25f2 e ambas são vibrações com
caráter predominante de piridina (tabela 7).
Relacionam-se efeitos indiretos destas TCMA em vibrações a 2 (OM do bptz) e b1
(resulta ao produto de simetrias) do bptz, tabela 7. As vibrações a2, 417 cm-1 e 585 cm-1, são
fracas pois o tensor de polarizabilidade

xy

não coincide ao plano molecular yz e nem é

afetado pelo campo elétrico induzido nas NPs-bptz (tensor de polarizabilidade paralelo ao
plano metálico xy). Dentre as vibrações b1, 476 cm-1 e 825 cm-1, as bandas SERS são
ligeiramente mais fortes uma vez que o tensor de polarizabilidade

xz

é sensível ao campo

elétrico induzido nas NPs-bptz.
Estas interpretações satisfazem o modelo CT de Lombardi et al. O estado fundamental
é totalmente simétrico e presente no produto de simetrias
A1) x

Q

(vibrações do bptz) x

das espécies de simetria

M

ou

K (OM

K

M

(nível metálico da nanopartícula,

do bptz, A2) e evita que o termo hKM desapareça; uma

é translacional. As bandas SERS mais intensificadas têm

simetria b2 (482 cm-1, 670 cm-1, 1153 cm-1, 1318 cm-1 e 1449 cm-1), pois relaxam as regras de
simetria, e a1 (401 cm-1, 690 cm-1, 850 cm-1, 1011 cm-1 e 1472 cm-1), ligadas à espécie de
simetria dos níveis metálicos em TCMAs Estas últimas também mais intensificadas em
função do mecanismo EM. Por fim, destaca-se que o método de adição do bptz pode levar a
formação ou não de hot spots e ligações químicas do bptz a uma ou duas NPs-530,
determinando a energia relativa dos níveis metálicos e quais as TCMA que contribuem ao
Efeito SERS observado.
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Capítulo 4 – Complexos Binucleares

4.1 Complexo Binuclear [(Clphen)2Ru(µ-bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4
4.1.1 Considerações Gerais
Os complexos de metais de transição com derivados de 1,10-fenantrolinas têm mais de
um século em história na análise de cobre e participação na elucidação de mecanismos em
reações de substituição[480,481], e transferência eletrônica[482,483] em complexos, incluindo seus
estados excitados[484,485]. Os seus estudos mais recentes direcionaram-se para os sistemas
biológicos[486,487] e suas propriedades fotoquímicas[488,489] na construção de dispositivos e
células fotovoltaicas[490], além de uma revitalização em pesquisas aos complexos de cobre[491].
Complexos de Clphen com ferro e ósmio originam filmes eletropolimerizados em
eletrodos, estáveis em acetonitrila[492]. Sua condução eletrônica envolve saltos eletrônicos
entre sítios redox através dos dímeros de phen conectando íons metálicos, dependentes da
mobilidade iônica do eletrólito suporte no polímero sem desdobramento dos potenciais redox
nos metais. A esfera de coordenação ao redor de rutênios é similar neste complexo e, apesar
da posição entre os substituintes cloreto permitir diversos isômeros geométricos, as suas
energias são bastante próximas entre si, não representando mudanças críticas na estrutura
tridimensional que permitam explorar qualquer método de resolução.

4.1.2 Síntese e Espectroscopia Eletrônica
O complexo possui cor verde escura, sendo bastante solúvel em acetonitrila, acetona,
dimetilsulfóxido e dimetilformamida, parcialmente solúvel em diclorometano, clorofórmio,
metanol e etanol, e insolúvel em hidrocarbonetos e água na presença de hexafluorofosfato. O
espectro UV/Visível da supermolécula em acetonitrila está mostrado na figura 33.
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Figura 33. Espectro eletrônico do complexo [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4 em acetonitrila,
concentração de 1,23.10-5 mol.L-1.

Uma vez que a estrutura desta supermolécula admite um grande número de isômeros
geométricos praticamente equivalentes, variando em função somente da posição relativa dos
cloretos nos ligantes Clphen, nenhum método de resolução foi explorado. Para discutir as suas
propriedades em função de cálculos teóricos escolheu-se um deles possuindo uma disposição
simétrica dos cloretos, cujo grupo de ponto ao complexo como C2 facilitaria discussões sobre
o Efeito SERS. Transições eletrônicas teóricas foram relacionadas aos picos obtidos por meio
da deconvolução matemática do espectro experimental em funções gaussianas, figura 34.

Figura 34. Deconvolução do espectro eletrônico do complexo [(Clphen)2Ru(μ-bptz)Ru(Clphen) 2](PF6)4 em
acetonitrila.
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Tabela 8. Energia, Simetria e Porcentagem dos componentes nos OM no isômero adsorvido mais provável ao
complexo [(Clphen)2Ru(μ-bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4 (grupo de ponto C2). Otimização de geometria critério de
convergência de 10-4 kcal.mol-1.Å-1. Espectros eletrônicos: critério de convergência de 10 -7 kcal.mol-1; interação
de configuração usa excitações simples e 30 orbitais de fronteira (15 ocupados e 15 desocupados).

OM

Sim

179

A

180

Ru 2

Cl-ph2

Cl-ph2

-17,612 0,5141 2,1771 2,2256 90,160

2,2278

0,5139

2,1801

A

-17,280 0,4846 43,120 4,2012 4,4593

4,1970

0,4834

43,055

181

B

-17,215 1,5231 45,752 0,9005 3,5907

0,9017

1,5170

45,816

182

B

-17,146 46,362 1,2992 2,1823 1,6846

2,1290

45,0700 1,2718

183

A

-17,137 44,784 2,2533 1,6570 1,2310

1,7113

46,0810 2,2825

184

A

-16,909 6,6861 30,508 9,8307 6,0676

9,8084

6,6603

185

B

-16,838 11,063 29,918 7,7142 2,4946

7,7304

11,0756 30,002

186

B

-16,664 31,307 5,6777 8,6455 8,8170

8,6379

31,2500 5,6633

187

A

-16,605 32,199 15,196 2,0904 0,9695

2,1001

32,2568 15,183

188

A

-16,471 7,4204 20,123 13,916 17,065

13,909

7,4331

20,134

189

B

-16,062 6,0197 4,5178 35,855 8,0616

35,202

5,9028

4,4374

190

B

-16,046 6,3467 4,5714 32,714 11,874 33,3654

6,4638

4,6608

191

A

-15,785 14,194 7,3010 27,852 4,3049 26,1439

13,319

6,8821

192

Cl-ph1 Cl-ph1

Ru 1

bptz

30,438

B

-15,780 13,494 6,0935 26,480 4,8495 28,1918

14,370

6,5165

A

A

-15,212 1,5415 6,2873 34,190 15,950 34,1994

1,5432

6,2883

B

194

B

-11,011 0,8187 3,7458 13,780 63,313 13,7778

0,8193

3,7453

195C

A

-10,385 0,4394 0,1128 1,1651 96,565

1,1651

0,4396

0,1134

196

A

-9,6567 14,333 23,510 0,1454 24,118

0,1451

14,292

23,455

197

B

-9,5626 15,640 30,889 2,2201 2,4312

2,2193

15,643

30,957

198

B

-9,4849 21,785 22,618 2,5462 6,4559

2,5262

21,603

22,464

199

A

-9,4721 31,517 15,281 2,5294 1,0203

2,5452

31,687

15,421

200

B

-9,3792 12,371 4,8020 3,5498 58,494

3,5548

12,416

4,8106

201

A

-9,1913 0,6223 49,390 0,7453 0,8370

0,7057

0,5706

47,129

202

A

-9,1873 1,9168 44,444 1,0007 2,9281

1,0411

1,9646

46,705

203

B

-9,1027 49,428 0,4738 0,4017 1,2607

0,3835

47,606

0,4449

204

A

-9,0962 46,701 1,0598 0,6423 1,3235

0,6602

48,530

1,0844

193

A

E / eV

HOMO. Percentagem relativas (1) orbitais de rutênios:
= 6,84 %,
= 26,97 %,
= 26,19 %,
=
4,02 %,
= 3,87 %. (2) Aneis aromaticos do bptz (referencia 100%): Tetrazina: 63,61 % e Piridina 36,39 %.
B
LUMO. Percentagem relativa (1) anéis aromáticos do bptz (referencia 100%): Tetrazina: 97,81 % e Piridina:
2,19 %. (2) Cloreto em relação ao ligante Clphen: Cl: 0,05 % e Phen: 99,95 %.
C
Percentagem relativa (1) Cloreto em relação ao ligante Clphen: Cl: 0,08 % e Phen: 99,91 %. (2) anéis
aromáticos do bptz (referencia 100%): Tetrazina: 51,84 % e Piridina: 48,16 %.
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Tabela 9. Atribuição das Transições do Espectro UV/Visível do complexo [(Clphen) 2Ru(μ-bptz)Ru(Clphen)2]
(PF6)4.Em negrito está a transição HOMO  LUMO. F. O. = Força do Oscilador.

Dec.

Calc.

F.O.

Transição

Atribuição

217

225

0,0610

182  200 (B x B = A)

TCIL ,Clphen  *, bptz

234

249

0,9093

183  204 (A x A = A)

TI , Clphen  *, Clphen

182  203 (B x B = A)

TI , Clphen  *, Clphen

263

275

1,0123

183  195 (A x A = A)

TCIL , Clphen  *,bptz

287

286

0,2412

185  195 (B x A = B)

TCIL ,Cl-phen  *,bptz

312

305

0,4125

179  195 (A x A = A)

TI ,bptz  *, bptz

333

340

0,0427

179  194 (A x B = B)

TCLM ,bptz  (d *),Ru +2

378

378

0,0406

193  201 (A x A = A)

TCML Ru +2 (d )  *, Clphen

420

424

0,2980

192  196 (B x A = B)

TCML Ru +2 (d )  *, Clphen

191  197 (A x B = B)

TCML Ru +2 (d )  *, Clphen

470

474

0,2486

189* 2  195 (B x A = B)

TCML Ru+2 (d )  *,bptz

535

522

0,0007 191* 4  196 (A x A = A)

562

0,0000

578
672
760

TCML Ru+2 (d )  *, Clphen

192 *5  195 (B x A = B)

TCML Ru +2 (d )  *, bptz

189*  195 (B x A = B)

TCML Ru +2 (d )  *, bptz

0,0000

190 *3  195 (B x A = B)

TCML Ru +2 (d )  *, bptz

654

0,1034

193  195 (A x A = A)

TCML Ru +2 (d )  *, bptz

767

0,8083

193  194 (A x B = B)

TCML Ru +2 (d )  *, bptz *6

575

*2 orbital inclinado (mais dxz + dxy)
*3 orbital inclinado (dxz + dyz + dxy)
*4 orbital inclinado (dyz + pouco dxy)
*5 orbital inclinado (dyz + pouco dxy)
*6 o processo ocorre para anel de tetrazina do bptz
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A partir da atribuição indicada na tabela 9, a banda intensa no espectro ultravioleta em
264 nm [ = (6,64

0,01).104 L.cm-1.mol-1] é referente a uma transição , Clphen  *, bptz.

No espectro visível, as absorções em 453 nm [ = (7,45

0,03).103 L.cm-1.mol-1] e 546 nm [

0,42).104 L.cm-1.mol-1] são relacionadas a TCML Ru+2(d )  *, Clphen; 685 nm

= (4,02
[ = (1,11

0,11).104 L.cm-1.mol-1] é associada a uma TCML Ru2+(d )  *, bptz.

4.1.3 Eletroquímica e Espectroeletroquímica Eletrônica
O voltamograma cíclico do complexo obtido em acetonitrila, figura 35, abrange os
potenciais redox até a segunda redução da Clphen. Três processos redox exibem pares de
ondas eletroquímicas, ainda que em torno de 1,7 V as ondas eletroquímicas estejam muito
próxima da janela eletroquímica da acetonitrila, e são praticamente reversíveis. Todavia,
atribuem-se restrições às transferências eletrônicas nos processos redox em cerca de -1,0 V e
1,2 V, cujas ondas eletroquímicas associadas às reduções dos mesmos estão, nesta ordem,
pouco definida e inexistente.

Figura 35. Voltamograma Cíclico do complexo [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4 em acetonitrila,
concentração de 3.10-3 mol.L-1.

Os processos redox com E1/2 = - 0,735 V e - 1,0 V são atribuídos à redução do ligante
Clphen. O primeiro destes, reversível, é relacionado ao sistema aromático. Contudo, a
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ausência de um par de ondas eletroquímicas ao segundo destes indica a formação de novas
espécies eletroquimicamente. O processo redox associado ao bptz, E1/2 = 0,14 V, por ocorrer
em valores mais positivos em relação ao ligante livre indica uma grande doação de densidade
eletrônica dos rutênios ao mesmo.
O par redox Ru+2/+3 exibe um par de ondas eletroquímicas com E 1/2 em 1,728 V. A
despeito de que efetivamente exista uma onda eletroquímica em potenciais menores, 1,14 V,
nos estudos de espectroeletroquímica eletrônica a aplicação de potenciais nesta região não
originava uma banda no infravermelho próximo associada à transição de IV+5 para este
complexo (cuja discussão ainda é parte deste item). De fato, somente em valores maiores em
cerca de 1,8 V definiram uma banda de IV. Infere-se que o processo redox em 1,14 V a onda
eletroquímica do cloreto liberado na segunda redução da Clphen deste complexo.
Por fim, os ligantes polipiridínicos como a phen interagem com íons metálicos por
meio dos níveis *. Porém, o efeito mesomérico positivo do cloreto em relação a sistemas
aromáticos aumenta a energia relativa dos níveis

à Clphen, e seu caráter doador eletrônico

relativo aos rutênios, ressaltando a capacidade destes últimos em transferir densidade
eletrônica para o bptz. Por outro lado, a rigidez estrutural da phen limita a distorção tetragonal
em íons d6 (Ru+2) e que favoreceria as propriedades doadoras eletrônicas da Clphen aos
rutênios, e destes ao bptz [385].
As medidas de espectroeletroquímica eletrônica deste complexo mostram somente
ligeiras mudanças espectrais para os potenciais eletroquímicos associados aos pares Ru+2/+3 e
Clphen-1/0 quando esta técnica é feita em acetonitrila. No entanto, ao substituir o contra-íon da
supermolécula para cloreto o complexo torna-se solúvel em água, e nesta técnica observou-se
mudanças espectrais consistentes a uma oxidação parcial num dos rutênios, e pouco à redução
da Clphen, figuras 36a-d. Esta mudança de comportamento ao substituir o contra-íon é
proposta a partir das propriedades de tetrazinas como bases de Lewis, pois interagem com os
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fluoretos do hexafluorofosfato[493]: por ser um ânion volumoso, este contra-íon é mais atraído
eletroestaticamente pelo complexo devido à sua carga +4, o que poderia dificultar que certos
processos redox sejam induzidos ao mesmo nesta técnica.

(e)

Figura 36. (a-d) Espectroeletroquímica do complexo [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4 em água, (e) a
indicação do processos redox no voltamograma cíclico da supermolécula correspondente às figuras 36a-d.
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No espectro ultravioleta, a banda em 265 nm mostra ombros em 310 nm, 330 nm e em
360 nm. O primeiro e o terceiro destes têm perfil espectral sensível à redução do bptz (figura
36c) e propostos como suas transições

 *. A absorção em 320 nm mostra dependência

aos pares redox Ru+2/+3 (figuras 36a-b) e bptz-1/0 (figura 36c), cuja alta energia permite inferila como TCLM bptz  (d *)Ru+2. O decréscimo gradual na absorção em 265 nm ao se
reduzir ligantes bptz (figura 36c) e Clphen (figura 36d) evidencia uma , Clphen  *, bptz.
A banda em 695 nm por exibir deslocamento hipsocrômico na redução do bptz (figura 36c) ou
oxidação num dos rutênios (figuras 36a-b) indica uma TCML Ru+2(d )  *, bptz. Por fim, a
oxidação dos centros metálicos (figuras 36a-b) mostra um ombro abaixo de 600 nm levemente
afetado pela redução da Clphen (figura 36d), denotando uma TCML Ru +2(d )  *, Clphen
de alta energia. Estas atribuições são reforçadas pelos resultados obtidos por meio dos calculo
teóricos em nível semi-empírico a este complexo, tabela 9.
A partir destas análises, a disposição dos níveis * de menor energia à supermolécula
é bptz < Clphen, permitindo analisar porque as TCML deste complexo relativo àquelas do
sistema [(bipy)2Ru( -bptz)Ru(bipy)2]+4 [385] exibem deslocamentos hipsocrômicos de 90 nm e
3 nm a, nesta ordem, excitação eletrônicas HOMO  LUMO e a HOMO  LUMO+1. A
perturbação na excitação eletrônica de menor baixa energia origina-se dos níveis

à Clphen

interagindo mais com orbitais d dos rutênios. Por outro lado, as bandas eletrônicas à TCML
ao LUMO+1 nestes complexos mais deslocadas ao infravermelho próximo evidenciam que os
LUMOs centrados no bptz possuem um abaixamento na suas energias relativas.
Cooper et al[494] propuseram uma relação inversa entre o desdobramento de potenciais
as primeira e segunda reduções em ligantes de ponte heteroaromáticos de nitrogênio e o
número de ligações químicas em sistema de ponte, -conjugado, que separa os rutênios a
complexos binucleares de [Ru(bipy)2]. Johnson et al[385] aplicando-a no sistema [(NH3)4Ru( bptz)Ru(NH3)4]+4 chegaram a uma distancia com menos de 10 ligações químicas para o
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sistema

-conjugado do bptz unindo centros metálicos na espécie de IV+5 desta

supermolécula. A grande contribuição metálica para a interação d/ */d desdobraria mais os
potenciais redox dos rutênios, consistente com o valor experimental de 840 mV.
Neste ponto explora-se o modelo de Hush para atribuir propriedades de deslocalização
eletrônica à espécie de IV+5+ deste complexo. Sua espectroeletroquímica eletrônica na região
do infravermelho próximo, figura 37, exibe uma banda nova com pico em 1503 nm atribuída
à transição eletrônica de IV que, novamente retomando discussões anteriores, não se define
em potenciais mais próximos de 1,1 V (figura 35).

Figura 37. Espectro eletrônico do complexo [(Clphen) 2Ru(μ-bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4 em acetonitrila,
concentração 2,0.10-3 mol.L-1, em vários potenciais (x EPH).

O valor de

teórico ao comprimento de onda de maior absorção à banda de IV,

= 6653 cm-1 (1503 nm) determinado a partir da equação 18 é de 2551 nm (3920 cm-1),
uma faixa superior até aos limites de comprimento de onda disponíveis no espectrofotômetro.
Baseado neste critério atribui-se que espécie de IV+5 do complexo é totalmente deslocalizada.
Por ser comum em literatura obter a energia de ressonância (Hab) e o grau de deslocalização
eletrônica ( 2) em sistemas totalmente deslocalizados segundo o tratamento de Hush, podemse comparar os seus valores relativo aos dos sistemas [(NH3)4Ru( -bptz)Ru(NH3)4]+4 e
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[(bipy)2Ru( -bptz)Ru(bipy)2]+4, cujas espécies de IV+5 são atribuídas como totalmente
deslocalizadas [385,386,388]. Para os complexos binucleares de rutênio e bptz, os valores de Hab
e

2

estão relacionados ao mecanismo de deslocalização eletrônica em função de supertroca

por meio de transferência de elétron caracterizado em literatura [428,429]. No complexo
[(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2]+4 obtiveram-se:
L-1,

= 6653 cm-1,

= 7,81.104 cm-1 e d = 6,74 Å413, pelo qual Hab (equação 19) e

= 2220 cm.mol-1.
2

(equação 20) são,

nesta ordem, 3266 cm-1 e 0,241.
Os valores destas grandezas são comparados àqueles de complexos binucleares de
rutênio e bptz descritos em literatura. Para o sistema [(bipy)2Ru( -bptz)Ru(bipy)2]+4
tem-se

= 6743 cm-1 (1483 nm), Hab = 3300 cm-1 e

2

[385,386]

= 0,239: o seu menor valor de

2

em relação ao complexo em estudo evidencia que o ligante Clphen gera mais deslocalização
eletrônica à espécie de IV+5 do complexo que em relação à bipy. No sistema [(NH3)4Ru( bptz)Ru(NH3)4]+4

[388]

os valores de

= 6896 cm-1 (1450 cm-1), Hab = 3450 cm-1 e

2

=

0,250 evidenciam que a amina como ligante periférico gera mais deslocalização eletrônica à
espécie de IV+5 destes complexos se avaliado em comparação ao ligante Clphen.
Para a série de [(bipy)2Ru( -bptz)Ru(bipy)2]+4, [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2]+4 e
[(NH3)4Ru( -bptz)Ru(NH3)2]+4, de mesma carga, define-se uma relação entre os valores de

2

e a tendência doadora eletrônica do ligante periférico com relação aos centros metálicos. Por
outro lado, Hab ou

similares nos três complexos denotam que o bptz gera um grau de

acoplamento eletrônico muito próximo entre tais supermoléculas ainda que possuam ligantes
periféricos diferentes.
Por fim, são comparados os valores de

para estes complexos de, nesta ordem,

2000 mol-1.L-1.cm-1, 2220 mol-1.L-1 e 500 cm mol-1.L-1. Gordon et al [386] atribuem a grandeza
baixa para ligantes periféricos amina em função de envolvimento muito pequeno nas funções
de onda doadora e receptoras à transição de IV. No caso dos complexos binucleares possuindo
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a bipy, e mais ainda para aquele com a Clphen, a maior participação destes ligantes nas
funções de onda aumenta o comprimento de momento de dipolo para a transição de IV+5,
refletindo-se nos maiores valores dos seus

.

4.1.4 Interação do complexo binuclear [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4
com nanopartículas de ouro
Uma vez que os ligantes bptz e Clphen são aromáticos, teoricamente os espectros
Raman deste complexo, e os seus espectros SERS na interação com o ouro, devem exibir
bandas vibracionais oriundas de um ou outro, ou até de ambos os ligantes. Adicionalmente,
como a espécie Ru+2/Ru+2 exibe absorção em 785 nm em função da TCML Ru +2(d )  *,
bptz (localizada na tetrazina, tabela 9) é possível também as excitações RR do mesmo,
possibilitando observar o Efeito SERRS. Para tornar esta supermolécula solúvel em água
substituiu-se o contra-íon hexafluorofosfato por cloreto, mediante dissolução da mesma em
volume mínimo de acetona, cuja solução foi posteriormente gotejada numa solução de cloreto
de lítio saturada também em acetona, ocorrendo a precipitação do complexo, isolado
posteriormente por centrifugação e seco em vácuo até massa constante.
Repetiu-se o procedimento experimental descrito para a interação do bptz com as
nanopartículas de ouro, explorando menores concentrações de supermolécula para investigar a
presença de hot spots nos agregados. Este método foi preferido também porque em baixas
concentrações de complexo é mais favorecida a sua adsorção nas nanopartículas, permitindo
que mudanças no perfil espectros associadas à presença do mecanismo CT-MA se presentes
não sejam encobertas em função do efeito RR do complexo, que naturalmente será mais
pronunciado nos espectros SERS em função do mecanismo EM.
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4.1.4.1 Espectroscopia eletrônica e Vibracional para as adições de complexo binuclear
nas NPs-520 e nas NPs-530
Os espectros SERS foram obtidos pela interação do complexo com as NPs-530 e
também em relação às NPs-520, cujo pequeno tamanho não gera campos elétricos induzidos
fortes o bastante para que as bandas SERS do citrato sejam observadas experimentalmente.
Os espectros eletrônicos e SERS associados para cada concentração final de supermolécula
nas suas interações com as NPs-520 estão indicados nas figuras 38a-d; e para as interações
com as NPs-530 seguem nas figuras 39a-d.
Primeiramente foi constatado que em concentrações finais de complexo na ordem de
10-8 mol.L-1 há uma floculação relevante das NPs-520 e NPs-530, pois as bandas novas em
665 nm, figura 38a2-5, e 790 nm, figura 39a1-5, exibem um perfil consistente ao acoplamento
plasmônico de nanopartículas agregadas. Espectros SERS associados para cada nanopartícula,
nesta ordem nas figuras 38b2-5 e 39b2-5, exibem bandas intensas e das quais o crescimento
na intensidade vibracional também mostra relação à concentração final de supermolécula na
solução coloidal (e ao seu grau de agregação), permitindo modelar um processo de floculação
gradual tanto para as interações deste complexo com as NPs-520 como para as NPs-530.
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(b)
(a)

(d)
(c)

Figura 38. Interações das NPs-520 com o complexo [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4. Espectros
eletrônicos da titulação (a) e SERS (b) das NPs-520 para as concentrações de supermolécula em torno de 10-9-108
mol.L-1. Escala de intensidade Raman = 10000.u.a. Espectros eletrônicos da titulação (c) e SERS (d) das NPs520 para algumas concentrações de supermolécula entre 10-7 mol.L-1. Escala de intensidade Raman = 20.000 u.a.
Concentrações finais de complexo binuclear nas soluções coloidais acima de 7,59.10 -7 mol.L-1 dão origem a
espectros SERS cuja banda em 702 cm-1 superam a escala de intensidade para o espectrômetro Raman.
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(b)
(a)

(d)
(c)

Figura 39. Interações das NPs-530 com o complexo [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4. Espectros
eletrônicos da titulação (a) e SERRS (b) das NPs-530 para algumas concentrações finais de supermolécula em
10-8 mol.L-1. Escala de intensidade vibracional = 10000.u.a. Espectros eletrônicos (c) e SERRS (d) das NPs-530,
para algumas concentrações finais de supermolécula em 10 -7 mol.L-1. Escala de Intensidade vibracional = 15.000
u.a. Concentração finais de complexo nas soluções coloidais acima de 7,14. 10 -7 mol.L-1 definem espectros
SERS cuja banda em 700 cm-1 supera a escala do intensidade para o espectrômetro Raman.
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Por outro lado, nas concentrações finais de complexo na faixa entre 1,0.10 -7 mol.L-1 e
3,0 10-7 mol.L-1 definem-se mudanças súbitas nos espectros eletrônicos e bandas consistentes
ao acoplamento plasmônico para as interações com as NPs-520 em 669 nm, figuras 38c2-5, e
para as NPs-530 em 810 nm, figuras 39d2-5. Nestas condições constata-se um ganho elevado
de intensidade SERS para as concentrações finais mais diluídas de supermolécula interagindo
com as NPs-520, figuras 38d2-5, assim como para as NPs-530, figuras 39d2-5.
Em principio, o modelo de floculação proposto ao bptz é consistente para analisar as
mudanças nos espectros eletrônicos obtidos pela interação entre complexo e nanopartículas de
ouro, pois novamente verifica-se uma concentração final de complexo pelo qual a floculação
muda de um processo seqüencial (10-8 mol.L-1) para uma forma súbita (10-7 mol.L-1). No
entanto, há evidências experimentais sugerindo que este modelo é incompleto para analisar a
floculação do complexo [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2]+4: (1) os espectros SERS deste
último exibem a mesma quantidade de bandas, cujos números de onda independem da
concentração de supermolécula na solução coloidal, em oposição às interações do ligante bptz
com as NPs-530 (figuras 25b2-4, 25d2-3 e 25f2); (2) em todas as interações da supermolécula
a intensidade vibracional é muito superior em relação aos espectros SERS ao bptz.
A origem destas alterações é proposta em função do ligante bptz ser neutro porém a
supermolécula ser tetracatiônica, surgindo novas forças eletroestáticas atrativas com relação
ao citrato estabilizando as nanopartículas. Similar aos espectros eletrônicos obtidos com o
ligante bptz interagindo com as NPs-530, figuras 25a1-5, aqueles relacionados a este
complexo nas figuras 38a1-5 (NPs-520) e 39a1-5e (NPs-530) mostram uma relação entre o
deslocamento batocrômico para banda de acoplamento plasmônico e a concentração final de
supermolécula, indicando o progressivo aumento nas forças atrativas interpartícula. Conforme
o formalismo da Teoria DLVO, a aproximação do complexo tetracatiônico ao citrato diminui
a carga negativa superficial ao redor das nanopartículas assim como os seus raios de
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solvatação e as forças repulsivas interpartícula; reações de substituição ao mesmo ressaltariam
mais tais processos e melhorando a estensão na floculação da solução coloidal e
possibilitando formação de maiores quantidades de hot spots.
Novamente foi constatado que ao empregar concentrações finais de supermolécula
além da condição de saturação à banda de acoplamento plasmônico (10-7 mol.L-1) modificam
pouco os espectros SERS, denotando impossibilidade de aumentar a floculação. Para as NPs520, o seu tamanho médio em 15 nm possibilita comparações com as bandas de acoplamento
plasmônico relatadas em literatura para nanopartículas de ouro estabilizadas por citrato de
tamanhos entre 10-20 nm [470,471,472,473,474,475]: o pico experimental no intervalo de 665-669 nm
corresponde a interações dipolares e a separações interpartícula em cerca de 1 nm, portanto na
grandeza do próprio complexo, evidenciando que ao menos uma parte do mesmo
interconectaria nanopartículas distintas levando a separações de alguns nanômetros, uma
condição descrita em literatura à formação de hot spots[343,344,345,346,347,348,349,350,351], em função
do grande acoplamento dos campos elétricos induzidos. Uma vez que o perfil dos espectros
SERS entre as NPs-520 e NPs-530 é similar propõe-se a mesma condição, pela qual uma
fração do complexo adicionado estaria interagindo com NPs-530 distintas.
Os espectros SERS obtidos para as interações com as NPs-520 (figuras 38b1-5 e 38d150, e às Nos-530 (figuras 39b1-5, e 39d1-5), foram analisados segundo conceitos teóricos dos
mecanismos associados ao Efeito SERS.
4.1.4.1.1 Mecanismo Eletromagnético
Este fenômeno é onipresente em espectros SERS de nanopartículas pois deriva de
campos elétricos induzidos nas mesmas pela ação do comprimento de onda excitante. Similar
aos espectros SERS do bptz, o grande número de bandas vibracionais difundido ao longo da
janela espectral para as figuras 38b1-5, 38d1-5, 39b1-5 e 39d1-5 evidencia que uma fração do
complexo exibe disposições randômicas em relação à superfície das nanopartículas, pela qual
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modos normais dos ligantes Clphen, cujo espectro Raman está na figura 40a, e do bptz sofrem
perturbações no raio de ação do campo elétrico induzido dos clusters de nanopartículas. O
espectro SERS de moléculas nesta condição deveria exibir um perfil de bandas similar àquele
do complexo numa solução, que para acetonitrila corresponde à figura 40b. Uma vez que este
último possui excitações RR na forma livre devido à TCML possuindo o nível excitado no
anel de tetrazina do bptz (tabela 9), prevê-se mais intensificação SERS a bandas vibracionais
com participação deste anel.

(a)

(b)

Figura 40. Espectro Raman de (a) ligante Clphen. (b) complexo [(Clphen)2Ru( -edta)Ru(Clphen) 2](PF6)4 em
acetonitrila, concentração de 2.10-3 mol.L-1.

Como a distinção mais simples para intensificações SERS em função dos mecanismos
EM e CT baseia-se em critérios de simetria, atribuíram-se as bandas SERS deste complexo a
partir de bandas Raman ao confôrmero trans ao bptz, tabela 4, e para o ligante Clphen os seus
modos normais foram aproximados por aqueles da 1,10-fenantrolina[294,295,495]. O complexo na
forma livre possui grupo de ponto com mais elementos de simetria o C2 (o produto obtido
constitui-se mais provavelmente de um mistura de isômeros geométricos devido às várias
disposições relativas possíveis dos cloretos nos ligantes Clphen coordenados ao rutênio).
Este grupo de ponto não é alterado pela sua adsorção em uma ou duas nanopartículas
de ouro, todavia deve-se obter a simetria da vibração em relação ao complexo como um todo.
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Neste caso, se a vibração do bptz livre na tabela 4 for convertida numa vibração do tipo b em
simetria C2 manterá esta simetria ao complexo independente dos modos normais da Clphen,
pois não existe um eixo de rotação C2 para a vibração globalmente. Por outro lado, dentre as
vibrações do bptz livre que em simetria C2 tornam-se a, foi admitido que os modos normais
das Clphen estejam em fase, pois nesta condição gerariam sinais Raman fortes independente
se estão no plano ou fora do plano com relação a este ligante livre. Para tal aproximação, uma
vez que existe um eixo de rotação C2, a vibração global dos ligantes com relação ao complexo
é atribuída como a.
Na tabela 10 estão sumarizados os modos normais do bptz atribuídos com relação à
tabela 4 (valores teóricos ao confôrmero trans, simulação para a forma cristalográfica) - cuja
maioria compõe-se de vibrações de anel no plano - para o ligante Clphen (exceto por 411 cm-1
são vibrações no plano) e as banda Raman do hexafluorofosfato [496], indicando-se também, a
simetria global da vibração global dos ligantes com relação à supermolécula em simetria C2.

Tabela 10. Atribuição das bandas SERS do complexo binuclear na interação do mesmo com as nanopartículas
em função de vibrações presentes ao bptz, Clphen e o hexafluorofosfato.

SERS bptz Clphen
387

402

414

407

434

443

490

490

537

537

577

567

650

608

667

662

702

670

701

733

723

721

868

830

860

903

885

PF6

Simetria

SERS

bptz

b

1035

1039

b

1060

1058

b

a

1110

1091

b

470

b

1161

1156

a

549

b

1256

1254

b

a

1274

1288

a

a

1293

1309

1295

b

a

1368

1324/1364

1366

b

a

1443

1439

a

b

1464

1457

a

b

1502

1479

411

537

605

745

b

Clphen PF6 Simetria
1036

1499

b

a
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4.1.4.1.2 Disposição do complexo binuclear adsorvido nas nanopartículas
O maior número de bandas SERS deste complexo em relação ao seu espectro Raman
(figura 40b), para concentrações finais do mesmo em 4 a 6 ordens de grandeza inferiores,
evidencia o Efeito SERS. A ausência de deslocamentos hipsocrômicos ao comparar bandas
Raman e SERS dos ligantes neste complexo denota que, em oposição à adsorção do bptz, o
citrato remanescente das nanopartículas não gera um impedimento estérico expressivo.
Uma vez que o perfil SERS deste complexo equivale para as interações com as NPs520 (figuras 39b2-5 e 39d2-5) e com as NPs-530 (figuras 40b2-5 e 40d2-5), é provável uma
forma de adsorção ao mesmo sobre as nanopartículas. Os conceitos do mecanismo EM
indicam que teoricamente as bandas SERS de adsorbatos dispostos lateralmente em relação ao
plano metálico seriam preferencialmente mais intensificadas por campos elétricos, mas no
complexo os ligantes Clphen estão ortogonais entre si e em relação ao bptz, inviabilizando tal
arranjo. Porém, as bandas SERS largas evidenciam que a supermolécula adsorvida possa
exibir interações químicas com o ouro. Neste caso pode-se avaliar qual a disposição confere a
melhor superposição entre os OM do complexo e os níveis metálicos do ouro, que seria a
mais intensificada pelos campos elétricos induzidos das nanopartículas em agregados.
Com relação aos pares de elétrons não coordenantes da tetrazina ao bptz, o modelo de
interação proposto neste tese propiciaria interação química caso o sistema -conjugado deste
anel esteja lateral em relação ao plano metálico. Para os ligantes Clphen explora-se o modelo
de adsorção para compostos aromáticos em metais como o benzeno e derivados [276,277], e teria
a disposição mais favorecida planar em relação ao plano das nanopartículas. Novamente, a
estrutura do complexo impossibilita tais orientações ao ligante periférico. O melhor arranjo
possível aos ligantes na supermolécula adsorvida é uma disposição ligeiramente inclinada
sobre as nanopartículas, como ilustrado na figura 41. Pelo formalismo do mecanismo EM,
uma vez que a maioria das bandas SERS novas ao bptz e a Clphen são vibrações de anel no
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plano e de simetria b, tabela 10, os seus tensores de polarizabilidade associados (

xz,

yz )

permitem modelar o plano metálico como o xy, possibilitando intensificações SERS em
função do mecanismo EM para vibrações com simetria a devido ao tensor de polarizabilidade
associado

xz.

Para a adsorção do complexo em uma ou duas nanopartículas, o grupo de ponto

ao conjunto mantêm-se como o C2.

Figura 41. Ilustração proposta para a adsorção ao complexo [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4 num
substrato, destacando-se as interações químicas por meio do sistema -conjugado dos ligantes.

4.1.4.1.3 Características dos espectros SERS para o complexo binuclear [(Clphen)2Ru(µbptz)Ru(Clphen)2](PF6)4 não explicadas por meio dos conceitos do Mecanismo EM
Na tabela 10 destaca-se que a maioria das bandas SERS novas ao complexo (figuras
38b1-5, 38d1-5, 39b1-5 e 39d1-5) em relação às suas bandas Raman (figura 40b) são
vibrações de simetria b. Mesmo que tal disposição seja intensificada em função da disposição
adsorvido proposta ao complexo na figura 41, seria previsto também que outros modos
normais de simetria a neste complexo também fossem intensificados, pois os campos elétricos
induzidos afetam vibrações de qualquer tipo de simetria desde que ativa no Raman.
Dentre as bandas SERS com simetria a neste complexo, a intensificação em 700 cm-1 é
notória em relação a outras vibrações como 1274 cm-1 e 1502 cm-1 e, de acordo com as regras
de seleção para o Efeito SERS em função do mecanismo EM tal distinção não
ocorreria[222,249,250,251]. Por exemplo, a razão das intensidades vibracionais de 700 cm-1 e a
banda SERS de simetria b mais intensa, 1363 cm-1, no complexo dissolvido em acetonitrila é
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de 1,75 (figura 41b), aumentando para 4,77 (+272 %, figura 38b1-5) e 4,50 (+257 %, figura
38d1-5) nas suas interações com as NPs-520; e para 4,69 (268 %, figura 39b1-5) e para 3,78
(216 %, figura 39d1-5) para as suas interações com as NPs-530.

4.1.4.2 Evidências do Mecanismo Químico nos espectros SERS deste complexo
binuclear
Um padrão experimental típico de adsorção química é o grande alargamento nas
bandas SERS do analito relativo às suas bandas Raman de igual número de onda

[276]

, pois a

adsorção distribui a energia vibracional de modos normais em bandas com forma de sino. Esta
propriedade é evidenciada ao comparar perfis das bandas SERS das figuras 40b em relação
àquelas nas figuras 38b1-5, 38d1-5, 39b1-5 e 39d1-5.
O complexo binuclear absorve em 785 nm, e ocorreriam excitações RR intensificando
as bandas SERS para o ligante presente neste processo devido à ação dos campos elétricos
induzidos nos agregados, principalmente se localizados em hot spots. Todavia, os espectros
SERS não oferecem dados relevantes que permitam descartar a ocorrência de transferências
de carga entre o complexo adsorvido e o ouro possuindo energia próxima a 785 nm, pelo qual
a presença deste último deve ser determinada a partir de outros métodos.
4.1.4.2.1 Mecanismo Químico: discussão das excitações RR para o complexo binuclear
Na caracterização deste complexo por métodos teóricos e espectroeletroquímicos foi
evidenciada uma TCML Ru2+(d )  *, bptz (685 nm, figura 33) com grande absorção em
785 nm, permitindo excitações RR significativas. A espécie de simetria associada a esta
excitação eletrônica é B (tabela 9) devido ao OM localizado na tetrazina constituindo o seu
nível excitado. Neste caso prevê-se que vibrações b deste complexo seriam intensificadas por
meio de excitações RR, somando-se ao ganho de espalhamento da mesma na presença dos
campos elétricos das nanopartículas e seu agregados (mecanismo EM), consistente à maioria
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das bandas SERS novas nos espectros SERS das figuras 39b1-5, 39d1-5, 40b1-5 e 40d1-5
(ver tabela 10). Uma vez que as excitações RR afetam inerentemente as vibrações totalmente
simétricas, parte da intensificação SERS mais seletiva para 700 cm-1 é proposta pela ação
conjunta dos mecanismos EM e CT-RR, o Efeito SERRS.
3.4.4.2.2 Mecanismo Químico: discussão das transferências de carga entre o complexo
binuclear adsorvido e as nanopartículas
Uma vez que os espectros SERS não permitem descartar quaisquer intensificações
provenientes do mecanismo CT-MA, explorou-se a espectroeletroquímica SERS do complexo
para evidenciar se existem efetivamente transferências de carga entre o mesmo e o ouro cuja
energia esteja próxima de 785 nm, o que permitiria a sua ressonância nas condições
experimentais. O método escolhido para evidenciar o perfil SERS do complexo eliminando a
contribuição de excitações RR do complexo dissolvido baseia-se no trabalho de Rubim et
al[264], focalizando o laser excitante do espectrômetro Raman na superfície do eletrodo de
ouro. Os espectros SERS obtidos em diversos potenciais e o perfil de mudança vibracional
seguem nas figuras, respectivamente, 42a e 42b.
O perfil de mudança vibracional das bandas SERS em função do potencial, figura 42b,
possui variações relevantes somente em potenciais mais negativos que 0 V ou acima de 1,3 V
apenas para a banda em 700 cm-1; nas demais as variações são muito pequenas e próximas do
valor ao sinal de linha base. Uma vez que em 0,5 V há um mínimo de intensidade SERS não
nulo, a analogia ao tratamento de Rubim et al[264] permite inferir que os campos elétricos
induzidos no eletrodo de ouro para a condição de focalização do laser excitante são
significativos para que o mecanismo EM participe no Efeito SERS. Retomando as regras de
seleção ao Efeito SERS baseadas no mecanismo EM

[222,249,250,251]

, devido aos perfis de

intensificação diferirem em bandas cujas vibrações possuem simetrias equivalentes (tipo a
para 700 cm-1, 1274 cm-1 e 1496 cm-1; tipo b para 868 cm-1, 1256 cm-1 e 1293 cm-1), os dados
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experimentais surgirem transferências de carga entre o complexo adsorvido e o eletrodo de
ouro somente em potenciais muito negativos.

(a)

(b)

Figura 42. (a-b) Espectros SERS do eletrodo de ouro numa solução de acetonitrila, com TEAClO4 0,1 mol.L-1 e
o complexo [(Clphen)2Ru(μ-bptz)Ru(Clphen)2](PF6)4, concentração de 2,0.10-3 mol.L-1, para vários potenciais.
As medidas forma limitadas a até 600 cm-1 em função do grande sinal de fundo do eletrodo de ouro na figura
13e. (b) Variação de intensidade SERS para as bandas na figura 42a em função do potencial.
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Modela-se o tratamento para o mecanismo CT-MA usando a proposta de Lombardi et
al[257,262,263] à disposição na figura 41. Uma vez que nas reduções do bptz (E 1/2 = 0,14 V) e
notoriamente da Clphen (E1/2 = -0,735 V) aumentam a intensidade SERS haveria TCMAs
para este complexo, porém somente na redução do ligante periférico a sua energia aproximase mais de 785 nm, possibilitando melhor condição de ressonância.
TCMAs mais fracas ao bptz são associadas à sua disposição adsorvida na figura 42
não dispor os pares de elétrons isolados na tetrazina em direção normal à superfície do
eletrodo de ouro. Neste caso a interação química não se torna muito efetiva devido à baixa
superposição dos OM e níveis metálicos do ouro. Para o ligante Clphen, a interação química
com o eletrodo por meio do sistema -conjugado também não seria favorecida, uma vez que a
sua disposição está inclinada em relação à superfície metálica, exceto se o cloreto formar uma
ligação química com o ouro. Cálculos teóricos em nível semi-empírico ao ligante livre, figura
43a-e, mostram a sua participação a partir do LUMO+2, propondo-se que a sua participação
na superposição com níveis metálicos, ou TCMA mediadas por este substituinte, estejam mais
próximas de uma ressonância em 785 nm potenciais bem negativos, como observado na
espectroeletroquímica SERS deste complexo, figura 42b.

(a) HOMO-1

(b) HOMO

(c) LUMO

(d) LUMO+1

(e) LUMO+2

Figura 43. (a,b,c,d,e) Alguns OMs do ligante Clphen. Otimização de geometria: critério de convergência de 10-4
kcal.mol-1.Å-1. Espectros eletrônicos: critério de convergência de 10 -7 kcal.mol-1 ; interação de configuração usa
excitações simples e 30 orbitais de fronteira (15 ocupados e 15 desocupados).

A partir destas caracterizações, o potencial x EPH que permitiria melhor estimar as
propriedades do complexo adsorvido em nanopartículas baseia-se na subtração dos valores
empregados para converter potenciais aplicados em acetonitrila (somando 0,50 V) e em água
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(somando 0,22 V) para o EPH, ou 0,28 V. Nesta região de potenciais os espectros SERS deste
complexo na figura 42b mostram variações pequenas de intensidade vibracional,
evidenciando que não haveria TCMAs próximo de 785 nm. Uma vez que nas medidas de
espectroscopia Raman das soluções de nanopartículas não é possível focar o laser excitante
somente na superfície das nanopartículas e agregados em função de sua movimentação na
solução, propõe-se que o Efeito SERS ao complexo [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2]+4
adsorvido nas NPs-520 e NPs-530 seja constituído majoritariamente pelos mecanismos EM e
RR, o Efeito SERRS.
Retoma-se o tratamento descrito na equação 17. Devido aos agregados concentrarem
várias linhas de campo elétrico[228,229], e sua agregação exibir ressonância plasmônica mais
próximo de 785 nm (menos expressiva na interação com as NPs-520, figuras 38a1-5 e38c1-5
que em relação às NPs-530, figuras 39a1-5 e 39c1-5) e o complexo ser tetracatiônico, haveria
condições muito favoráveis à definição de hot spots[240,342] e admite-se grande participação do
mecanismo EM no fator ( 1( )+2 0)2-

, intensificando vibrações a e b do complexo sem

preferencia devido à proposição de que os ligantes estão inclinados em relação ao plano
metálico (figura 41). Por outro lado, a excitação RR deste complexo levam a maior
participação do fator

-

2

+

, que por descrita no produto de simetrias A x B = B (tabela

9) ressalta a intensificação em vibrações a (mais definidas pois este modo sempre é afetado
por excitações RR) e também b do complexo, tabela 10.
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4.2 Complexo binuclear [Cl(ptpy)Ru(µ-bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2

4.2.1 Considerações Gerais
Derivados do ligante 2,2‟:6‟,2-terpiridina (terpy) abrangem uma diversidade de usos
na química supramolecular e transferência eletrônica[497,498,499,500,501]. A terpy foi sintetizada
por Morgan et al em 1931[502,503]; os seus derivados puderam ser obtidos em condições mais
brandas de síntese a partir de 1976 a partir do método desenvolvido por Kröhnke et al[504].
Cave et al embasado em conceitos de Química Verde descreveu uma rota moderna com várias
reações em fase sólida[505]. Terpiridinas ainda mostram propriedades luminescentes[506].
Complexos metálicos com este ligante e seus derivados são coloridos, com uso mais
antigo em técnicas analíticas[507,508]. Os derivados 4‟-funcionalizados da terpy em complexos
originam sistemas fotoisomerizáveis[509], catenanos[510], sistemas com histerese na transição de
spin do centro metálico[511], complexos cíclicos[512] e interconversíveis[513]. Ptpy e seus
derivados ao interagir com ciclodextrinas[514] formam complexos de inclusão[515].
Os complexos metálicos com terpiridina são pouco luminescentes, atribuído em
literatura ao ângulo de coordenação dos nitrogênios coordenantes e íons metálicos distorcido
em relação à coordenação octaédrica atenuar o campo ligante no íon metálico e decrescendo a
energia dos níveis eletrônicos para este ultimo, permitindo caminhos de desativação térmicos
de estados excitados. Derivados de terpy gerando campos ligantes mais fortes[516,517,518,519,520]
ou a presença de demais ligantes como ciano[521] e polipiridínicos[522] nos complexos geram
sistemas mais luminescentes.
O ligante ptpy e seus derivados em complexos podem gerar dispositivos e junções
moleculares na interação com eletrodos[523]. Para os complexos de rutênio e bptz, a assimetria
na esfera de coordenação dos centros metálicos permite até 3 isômeros geométricos teóricos,
ilustrados nas figuras 44a-c. Cálculos teóricos em nível semi-empírico PM3 para cada um
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deles, tabela 11, evidenciam baixa diferença nas suas energias de formação, cujos valores são
inferiores à energia de ligação entre dois átomos. Teoricamente, todos os isômeros
geométricos poderiam ser obtidos na síntese do complexo.

Figura 44. Estruturas otimizadas dos isômeros geométricos do complexo [Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2
em visão superior ao bptz e perpendicular as ptpy, omitindo-se o hexafluorofosfato.

Tabela 11. Grupos de Ponto e Energias nos isômeros calculadas pelo programa PM3

Isômero A

Isômero B

Isômero C

C2h

CS

C2h

-317784,2813

-317664,2888

-317554,2813

0

+119,9925

+230,0000

Grupo de Ponto
Energia de Formação / kcal.mol

-1

Relativo ao isômero A / kcal.mol-1

4.2.2 Síntese e Espectroscopia UV/Visível
Nesta supermolécula foi constatado maior transporte de hexafluorofosfato de amônio
ao produto isolado, atribuído à acidez

das tetrazinas – e ressaltada devido à caracterização

por meio de voltametria cíclica indica que a ptpy é receptora eletrônica em relação aos
rutênios. O complexo possui cor azul escura intensa, sendo solúvel em acetona, acetonitrila,
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dimetilsulfóxido e dimetilformamida; parcialmente em metanol, etanol, diclorometano e
clorofórmio, e insolúvel em hidrocarbonetos ou água na presença de hexafluorofosfato. O
espectro UV/Visível da supermolécula em acetonitrila está mostrado na figura 45.

Figura 45. Espectro eletrônico do complexo [Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2 em acetonitrila,
concentração de 4,23.10-6 mol.L-1.

Devido às estruturas dos isômeros geométricos serem bem distintas, cálculos teóricos
em nível semi-empírico podem caracterizar as suas propriedades. As transições eletrônicas
teóricas de cada um foram relacionadas com os picos obtidos por meio da deconvolução
matemática do espectro experimental do complexo na forma de funções gaussianas, figura 46.

Figura 46. Deconvolução matemática do espectro eletrônico ao complexo [Cl(ptpy)Ru(μ-bptz)Ru
(ptpy)Cl](PF6)2 em acetonitrila
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Tabela 12. Energias, Simetria e Porcentagem dos componentes no OM no complexo [Cl(ptpy)Ru( bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2, isômero A (C2h). Otimização de geometria no programa PM3: critério de convergência
de 10-7 kcal.mol-1.Å-1. Espectros eletrônicos foram simulados com critério de convergência de 10 -7 kcal.mol-1
para SCF e cálculos de interação de configuração usando excitações simples e 30 orbitais de fronteira (15
ocupados e 15 desocupados).

OM

Sim.

E / eV

Ru 1

Ru2

Cl 1

Cl 2

bptz

ptpy 1 ptpy 2

158

Ag

-13,829

0,3463

0,3486

7,9712

8,0241

6,0338

38,510 38,765

159

Bg

-13,341

1,6100

1,6094

0,3022

0,3023

93,528

1,3242 1,3242

160

Au

-12,897

1,6429

1,6429

0,7782

0,7780

2,5055

46,332 46,320

161

Bg

-12,861

0,2936

0,2938

0,3449

0,3450

1,9284

48,390 48,404

162

Au

-12,753

0,1365

0,1363

0,0450

0,0450

0,2149

49,769 49,654

163

Bg

-12,750

0,0417

0,0418

0,0349

0,0350

0,1617

49,785 49,899

164

Bu

-12,564

5,8955

5,8902

2,7774

2,7750

1,2765

40,710 40,675

165

Ag

-12,559

5,6686

5,6737

2,7033

2,7056

1,5425

40,835 40,871

166

Au

-12,166

16,669

16,668

1,0068

1,0070

45,080

9,7851 9,7850

167

Au

-11,801

37,346

37,332

1,0908

1,0919

14,985

4,0773 4,0761

168

Bg

-11,743

37,417

37,431

0,8568

0,8572

16,501

3,4682 3,4696

169

Bu

-11,478

27,659

27,613

2,9136

2,9085

3,8798

17,528 17,498

170

Ag

-11,464

27,610

27,656

2,8863

2,8910

4,4135

17,257 17,286

171A

Bg

-10,517

30,824C 30,823 C 1,3258

1,3257

18,188D 8,7566 8,7573

172B

Au

-6,6197

13,453

13,453

0,3646

0,3646

53,843

9,2615 9,2613

173

Au

-6,0437

2,2363

2,2361

0,0019

0,0019

94,367

0,5783 0,5784

174

Bu

-5,6480

2,6955

2,6617

0,4034

0,4000

8,0959

43,074 42,662

175

Ag

-5,6462

2,6716

2,6978

0,3964 0,40021

8,0752

42,671 43,085

176

Bg

-5,2388

1,3432

1,3432

0,0005

0,0005

30,705

33,304 33,303

177

Au

-5,1414

5,1124

5,1118

0,0397

0,0397

4,4095

42,644 42,643

178

Bg

-5,0321

5,9354

5,9356

0,0340

0,0340

52,574

17,742 17,745

179

Bu

-4,7720

0,0630

0,0628

0,0255

0,0254

2,2592

48,861 48,703

180

Ag

-4,7667

0,0602

0,0603

0,0258

0,0258

2,2245

48,724 48,880

181

Au

-4,5751

1,0207

1,0208

0,0000

0,0000

92,964

2,4971 2,4968

A

Orbital HOMO.
Orbital LUMO.
C
Densidade do orbital molecular HOMO aos orbitais d dos rutênios:
B

= 0,01 %,

= 0,01 %,

= 46,56

%,
= 14,52 %,
= 0,05 %.
D
Percentagem do orbital molecular HOMO entre os anéis aromáticos do bptz, assumindo seu valor como 100%:
Tetrazina 62,13 % e Piridina 37,86 %. Para o LUMO, os valores são: Tetrazina: 96,57 % e Piridina: 3,43 %.
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Tabela 13. Atribuição das Transições do Espectro UV/Visível do isômero geométrico A para o complexo
[Cl(ptpy)Ru(μ-bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2. Em negrito está a transição HOMO  LUMO. F. O. = Força do
Oscilador.

Exp.

Calc.

F. O.

273

273

0,1458

Transição

Atribuição

163  174 (Bg x Au = Bu)

TI ptpy,

 *, ptpy

162  175 (Au x Ag = Au)

TI ptpy,

 *, ptpy

285

----

-----

--------

-------

297

309

0,2295

165  172 (Ag x Au = Au)

TCIL ptpy,

 *, bptz

322

331

0,3141

161  172 (Bg x Au = Bu)

TCIL ptpy,

 *, bptz

362

----

-----

--------

--------

168  173 (Bg x Au = Bu)

TCML Ru+2(d )  *, bptz

171  177 (Bg x Au = Bu)

TCML Ru+2(d )  *, ptpy

460

482

0,4392

590

579

0

168  173 (Bg x Au = Bu)

TCML Ru+2(d )  *, bptz

670

672

0

171  174 (Bg x Bu = Au)

TCML Ru+2(d )  *, ptpy

738

----

-----

--------

--------

790

803

0,5404

866

848

0

168  172 (Bg x Au = Bu)

+2

TCML Ru

(d )  *, bptz

+2

171  172 (Bg x Au = Bu)

TCML Ru (d )  *, bptzA

167  172 (Au x Au = Ag)*

TCML Ru (d )  *, bptz

* proibida por regras de simetria, por não serem espécies translacionais
A
= OM do bptz localizado no anel de tetrazina

+2
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Tabela 14. Energias, Simetria e Porcentagem dos componentes no OM no complexo [Cl(ptpy)Ru( bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2, isômero B (CS). Otimização de geometria no programa PM3: critério de convergência
de 10-7 kcal.mol-1.Å-1. Espectros eletrônicos foram simulados com critério de convergência de 10 -7 kcal.mol-1
para SCF e cálculos de interação de configuração usando excitações simples e 30 orbitais de fronteira (15
ocupados e 15 desocupados).

OM

Sim.

E / eV

Ru 1

Ru 2

Cl 1

Cl 2

Bptz

ptpy1* ptpy2*

158

A‟

-13,743

0,8247

0,0017

0,1019

0,1018

1,6024

96,868

0,4991

159

A”

-13,258

1,5885

1,5206

0,3908

0,3908

93,466

2,1990

0,4441

160

A”

-12,819

1,2249

1,5721

0,7762

0,7762

1,5389

54,886

39,225

161

A”

-12,812

0,5803

0,9790

0,5123 0,51522

2,1535

37,799

57,464

162

A”

-12,725

0,3927

0,2942

0,0071

0,0071

0,5992

98,641

0,0584

163

A”

-12,648

0,0005

0,0837

0,0498

0,0498

0,0309

0,0066

99,779

164

A‟

-12,520

11,037

0,1189

0,0288

0,0288

0,6916

87,564

0,5314

165

A‟

-12,464

0,0403

11,209

4,9311

4,9311

0,5673

0,5187

77,802

166

A”

-12,338

11,480

33,500

0,6637

0,6637

39,4654

11,494

2,7328

167

A”

-11,675

74,599

0,6343

0,0537

0,0537

17,399

7,0700

0,1903

168

A‟

-11,393

29,429

27,991

2,7988

2,7988

1,5763

17,751

17,655

169

A‟

-11,373

28,382

28,828

3,0927

3,0927

2,3114

16,627

17,665

170

A”

-11,309

1,8978

58,610

4,8182

4,8182

11,153

0,6269

18,076

171A

A”

-10,594 35,934C 30,141C 0,0206

0,0206

20,836D

10,306

2,7414

172B

A”

-6,4117

14,241

14,047

0,0011

0,0011

59,015

11,229

1,4662

173

A”

-5,5998

1,0112

3,7283

0,0743

0,0723

91,208

0,1170

3,7283

174

A‟

-5,5715

0,0001

5,8405

0,8994

0,8994

0,2733

0,0005

92,087

175

A‟

-5,2953

6,0834

0,0001

0,0000

0,0000

0,3413

93,574

0,0006

176

A”

-5,1195

1,0313

1,2674

0,0007

0,0008

37,757

8,5878

51,354

177

A”

-4,9937 4,61108

3,1808

0,0136

0,0136

8,4504

61,359

22,373

178

A”

-4,7155 19,4959

23,851

0,0558

0,0558

45,638

19,496

23,851

179

A‟

-4,6952

0,0001

0,1113

0,0446

0,0446

0,0152

0,0434

99,741

180

A‟

-4,6394

0,1200

0,0001

0,0000

0,0000

0,0135

99,823

0,0434

181

A”

-4,3128

2,7318

0,3855

0,0100

0,0100

87,662

4,7146

4,4843

A

Orbital HOMO.
Orbital HOMO.
C
Densidade do orbital molecular HOMO aos orbitais d dos rutênios:
B

= 0,05 %,

= 0,19 %,

= 55,81

%,
= 7,89 %,
= 1,34 %.
D
Percentagem do orbital molecular HOMO entre os anéis aromáticos do bptz, assumindo seu valor como 100%:
Tetrazina 65,82 % e Piridina: 34,18 %. Para o LUMO, os valores são: Tetrazina: 97,02 % e Piridina: 2,98 %.
8 os índices 1 e 2 denotam ligantes com maior e menor impedimento estérico em relação ao ligante bptz
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Tabela 15. Atribuição das Transições do Espectro UV/Visível do isômero geométrico B para o complexo
[Cl(ptpy)Ru(μ-bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2. Em negrito está a transição HOMO  LUMO. F. O. = Força do
Oscilador.

Exp Calc.

F. O.

Transição

Atribuição

272

272

0,1115

160  173 (A” x A“ = A‟)

TCIL , ptpy2 *, bptz

161  173 (A” x A” = A‟)

TCIL , ptpy1  *, bptz

285

285

0,2941

166  176 (A” x A” = A‟)

TCIL , bptz  *, ptpy2

296

0,5670

164  175 (A‟ x A‟ = A‟)

TI , ptpy1 *, ptpy1

ou

ou

296

322

305

0,6538 164  172 (A‟ x A” = A”)

TCIL , ptpy1 *, bptz

325

0,0611

160  172 (A” x A“ = A‟)

TCIL , ptpy1  *,bptz

161  172 (A” x A“ = A‟)

TCIL , ptpy2  *, bptz

166  173 (A” x A“ = A‟)

TCML Ru2+(d )  *, bptz

166  172 (A” x A“ = A‟)

TCML Ru2+(d )  *, bptz

167  173 (A” x A“ = A‟)

TCML

171  177 (A” x A“ = A‟)

TCML Ru2+(d )  *, ptpy1

170  174 (A” x A‟ = A”)

TCML

(d )  *, ptpy2

171  174 (A” x A‟ = A”)

TCML

(d )  *, ptpy2

362

362

0,0847

460

478

0,3102

590

583

0,0231

670

673

0

(d )  *, bptz

170  172 (A” x A” = A‟)

TCML

(d )  *, bptz

170  173 (A” x A” = A”)

TCML

(d )  *, bptz

TCML Ru2+(d )  *, bptz

738

730

0,1745 171  173 (A” x A” = A‟)

790

791

0,6695 171  172 (A” x A” = A’) TCML Ru2+(d )  *, bptzA

866

866

0,1135 167  172 (A” x A“ = A‟)

TCML

(d )  *, bptz

*Apenas a este isômero foi necessário diferenciar os ligantes ptpy e Ru, pois é o único em que tais ligantes estão
dispostos de forma assimétrica na estrutura do complexo binuclear. O índice 1 está relacionado ao ligante ptpy
mais impedido, e o 2 para o menos impedido estericamente com relação ao ligante bptz.
A
= OM do bptz localizado no anel de tetrazina
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Tabela 16. Energias, Simetria e Porcentagem dos componentes no OM no complexo [Cl(ptpy)Ru( bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2, isômero C (C2h). Otimização de geometria no programa PM3: critério de convergência
de 10-7 kcal.mol-1.Å-1. Espectros eletrônicos foram simulados com critério de convergência de 10 -7 kcal.mol-1
para SCF e cálculos de interação de configuração usando excitações simples e 30 orbitais de fronteira (15
ocupados e 15 desocupados).

OM

Sim.

E / eV

Ru 1

Ru 2

Cl 1

Cl 2

Bptz

ptpy 1 Ptpy 2

158

Bu

-13,693

0,5406

0,5307

7,5489

7,4174

0,4090

42,166 41,387

159

Bg

-13,283

2,0047

2,0051

0,5163

0,5167

94,102

0,4277 0,4275

160

Au

-12,724

0,8315

0,8342

0,6576

0,6601

0,3924

48,211 48,414

161

Bg

-12,721

0,6319

0,6287

0,5499

0,5471

0,6478

48,598 48,396

162

Au

-12,569

0,0796

0,0949

0,0318

0,0413

0,0457

42,289 57,418

163

Bg

-12,569

0,0523

0,0316

0,0368

0,0220

0,0366

57,475 42,346

164

Au

-12,474

26,940

26,940

0,5548

0,5553

40,175

2,4178 2,4167

165

Bu

-12,387

6,0415

6,0604

2,5258

2,5343

0,3991

41,145 41,293

166

Ag

-12,375

5,4992

5,4775

2,4228

2,4142

0,7814

41,775 41,630

167

Bu

-11,293

28,589

28,553

2,8213

2,8182

1,6035

17,819 17,792

168

Ag

-11,260

28,573

28,615

2,9775

2,9824

2,6933

17,067 17,092

169

Bg

-11,223

33,288

33,330

2,5933

2,5972

10,521

8,8297 8,8412

170

Au

-11,219

30,760

30,712

2,4559

2,4519

13,886

9,8803 9,8643

171A

Bg

-10,688 34,387C 34,390C 0,0702

0,0703

23,912D 3,5843 3,5864

172B

Au

-6,1838

16,277

16,276

0,0029

0,0029

63,592

1,9246 1,9260

173

Au

-5,9551

1,3757

1,3759

0,0506

0,0507

93,426

1,8604 1,8608

174

Bu

-5,5022

3,0864

2,9373

0,4537

0,4314

0,2681

47,561 45,262

175

Ag

-5,5019

2,9329

3,0820

0,4482 0,47,05

0,3371

45,215 47,514

176

Bg

-5,2661

1,1014

1,1000

0,0076

0,076

43,035

27,869 27,379

177

Au

-5,0926

2,3909

2,3896

0,0104

0,0104

6,0991

44,562 44,538

178

Bg

-4,9319

5,6361

5,6389

0,0473

0,0473

38,791

24,912 24,928

179

Bu

-4,6223

0,0600

0,0566

0,0221

0,0208

0,0111

51,402 48,427

180

Ag

-4,6221

0,0556

0,0591

0,0207

0,0220

0,0123

48,427 51,403

181

Au

-4,5674

1,0967

1,0967

0,0171

0,0170

86,541

5,6151 5,6165

A

Orbital HOMO.
Orbital HOMO.
C
Densidade do orbital molecular HOMO aos orbitais d dos rutênios:
B

= 0,01 %,

= 0,32 %,

= 55,89

%,
= 11,12 %,
= 1,40 %
D
Percentagem do orbital molecular HOMO entre os anéis aromáticos do bptz, assumindo seu valor como 100%:
Tetrazina: 54,70 % e Piridina 45,30 %. Para o orbital LUMO, os valores são Tetrazina: 96,31 % e Piridina: 3,69
%.
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Tabela 17. Atribuição das Transições do Espectro UV/Visível do isômero geométrico C para o complexo
[Cl(ptpy)Ru(μ-bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2. Em negrito está a transição HOMO  LUMO. F. O. = Força do
Oscilador.

Exp. Calc.

F. O.

Transição

Atribuição

272

268

0,0409

166  173 (Ag x Au = Au)

TCIL , ptpy  *, bptz

285

288

0,4081

159  173 (Bg x Au = Bu)

TI , bptz  *, bptz

305

1,3791

166  174 (Ag x Bu = Bu)

TI , ptpy  *, ptpy

297

165  175 (Bu x Ag = Bu)

TI , ptpy  *, ptpy

325

0

161  175 (Bg x Ag = Bg)*

TI , ptpy  , ptpy

322

160 174 (Au x Bu = Bg)*

TI , ptpy  , ptpy

362

361

0,1306

171  179 (Bg x Bu = Au)

TCML Ru2+(d )  *, ptpy

460

487

0,2933

O método ZINDO indica a transição sem fornecer os orbitais

590

584

0,0519

170  175 (Au x Ag = Au)

TCML Ru2+(d )  *, ptpy

169  174 (Bg x Bu = Au)

TCML Ru2+(d ) *, ptpy

171  174 (Bg x Bu = Au)

TCML Ru2+(d ) *, ptpy

670

686

0,2392

171 173 (Bg x Au = Bu)

TCML Ru2+(d ) *, bptz

763

763

0,8194

171  172 (Bg x Au = Bu)

TCML Ru2+(d ) *, bptzA

164  172 (Au x Au = Ag)*

TCML Ru2+(d ) *, bptz

167  172 (Bu x Au = Bg)*

TCML Ru2+(d ) *, bptz

170  172 (Au x Au = Ag)*

TCML Ru2+(d ) *, bptz

790
860

789
811
884

0
0

* proibida por regras de simetria, por não serem espécies translacionais.
A

= OM do bptz localizado no anel de tetrazina
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A atribuições dos espectros eletrônicos nas tabelas 13,15 e 17 permitem inferir como
mais prováveis os isômeros B e C deste complexo (figuras, nesta ordem, 44b e 44c). Para o
espectro UV/Visível obtido da supermolécula, atribui-se na região do espectro ultravioleta a
banda em 284 nm [ = (1,10
304 nm [ = (8,41

0,01) .105] como uma transição

0,04).104] a uma transição do tipo

 * do bptz e o ombro em

(ptpy)  * (bptz). No espectro

visível são assinadas TCML Ru+2(d )  *, ptpy em 453 nm [ = (1,32
ombro em 598 nm [ = (2,19
(3,12

0,03).104] e no

0,05). 104)], e TCML Ru+2(d )  *, bptz em 678 nm [ =

0,02).104] e para o ombro em torno de 726 nm [ = (1,29

0,03).104].

4.2.3 Eletroquímica e Espectroeletroquímica Eletrônica
O voltamograma cíclico deste complexo está indicado na figura 47, exibindo quatro
processos redox, cuja ligeira indefinição na onda eletroquímica mais positiva é relacionada
com a corrente faradáica do solvente no limite de janela eletroquímica. Os potenciais de pico
catódico e anódico nos processos redox são aproximadamente reversíveis.

Figura 47. Voltametria cíclica do complexo [Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2 em acetonitrila,
concentração de 3,0.10-3 mol.L-1.

O processo redox referente ao bptz , E1/2 = -0,311 V, exibe menor deslocamento de
potenciais para potenciais mais positivos comparado ao E 1/2 do sistema [(Clphen)2Ru( -
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bptz)Ru (Clphen)2](PF6), E1/2 = 0,14 V, evidenciando que para o complexo em estudo que o
ligante de ponte teria certa atenuação na sua propriedade *-receptora eletrônica em relação
aos centros metálicos. Uma vez que o ligante Clphen em complexos binucleares de rutênio foi
caracterizado com -doador eletrônico para os centros metálicos, atribui-se que o ligante ptpy
por induzir menores efeitos evidencie um sistema mais *-receptor eletrônico.
Para o par redox associado à ptpy-1/0, E1/2 = - 0,887 V, uma de suas ondas
eletroquímica está pouco definida no voltamograma, fenômeno comum em voltamogramas
em complexos de terpiridina e rutênios relatados em literatura[524,525]. Seu o E1/2 é mais
positivo em relação àqueles da terpy coordenada a rutênios, -1,30 V[526,527,528,529,530,531,532,533] e
aos derivados 4‟-funcionalizados da ptpy[524], e também à recepção de densidade eletrônica do
mesmo a partir do íons metálicos.
Os processos redox do par Ru+2/+3 desdobrados (E1/2 = 1,174 V e 1,653 V), evidenciam
a sua comunicação eletrônica por meio do bptz na espécie de IV+3, ou uma espécie com
deslocalização eletrônica. Por outro lado, a sua grandeza (479 mV) é inferior em relação ao
complexo [(bipy)2Ru( -bptz)Ru(bipy)]+4, (500 mV), cuja espécie de IV+5 é caracterizada
como totalmente deslocalizada

[388,389]

, novamente indicando que o ligante ptpy comporta-se

como um sistema mais receptor eletrônico em relação aos rutênios que a bipy - a despeito de
do campo ligante ao ligante ptpy ser menor na sua coordenação aos rutênios. Pelo caráter
associado à ptpy poderiam ocorrer até desdobramentos de potenciais redox dos rutênios
menores mas, no entanto, o ligante cloreto por ser um ligante -doador eletrônico em relação
aos centros metálicos rutênios atenua a tendência competidor de densidade eletrônica da ptpy
pelo elétron no sistema deslocalizado com relação ao bptz.
Medidas de espectroeletroquímica eletrônica no UV/Visível foram feitas para reforçar
discussões na voltametria cíclica, figuras 48a-c, e a caracterização das bandas eletrônicas.
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(d)

Figura 48. Mudanças espectrais para os processos redox (x EPH) (a) ptpy, (b) bptz, e (c) oxidação para um dos
Ru2+ do complexo [Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2.(d) a indicação do processos redox no voltamograma
cíclico da supermolécula correspondente às figuras 49a-c.

Na região do espectro ultravioleta, a absorção em 285 nm sensível à redução do bptz
(figura 49b) é relacionada a uma transição

 * do mesmo; a banda em 320 nm é função

dos processos redox à ptpy (figura 48a) e bptz (figura 48b), e referente a uma transição ,
ptpy  *, bptz. O surgimento de banda em 387 nm ao reduzir a ptpy (figura 48a), deslocada
a 403 nm sob oxidação num dos rutênios (figura 48c) evidencia uma TCML, Ru+2(d )  *,
ptpy, tal como o deslocamento hipsocrômico 576 nm  543 nm relacionado aos pares redox
ptpy-1/0 (figura 48a) e Ru+2/+3 (figura 48c). Por fim, o deslocamento hipsocrômico 690 nm 
569 nm e as absorções em 478 nm e 860-870 nm associados à redução do bptz (figura 48b) e
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oxidação num dos rutênios (figura 48c) e revelam TCML Ru2+(d )  *, bptz. A partir
destas análises, a disposição dos níveis * de menor energia à supermolécula é bptz < ptpy.
Com relação aos sistema [(bipy)2Ru( -bptz)Ru(bipy)2]+4

[385]

as TCML de menor

energia deste complexo para o espectro visível exibem valores mais deslocados ao espectro
infravermelho. Esta propriedade novamente é consistente ao caráter *-receptor eletrônico
atribuído à ptpy, induzindo mais conjugação ao bptz, abaixando a energia relativa dos LUMO
e LUMO+1 localizados neste ligante.
Retomando os estudos de Cooper et al e Johnson et al

[385]

, uma vez que o complexo

em estudo possui baixo desdobramento nos potenciais redox dos rutênios (489 mV), haveria
mais ligações químicas em sistema -conjugado do bptz entre os centros metálicos para a sua
espécie de IV+3, reforçando a ação da ptpy como um receptor eletrônico. Pela impossibilidade
experimental de obter a banda de IV+3 associada a esta supermolécula, foram explorados na
literatura de complexos de rutênio e bptz quais os valores comuns para os desdobramentos de
potenciais redox de rutênios cujas espécie de IV são totalmente deslocalizadas
[385,386,387,388,389]

, e o menor valor corresponde na ordem de 500 mV do sistema [(bipy)2Ru( -

bptz)Ru(bipy)2]+4: a partir destes dados infere-se provavelmente que a espécie de IV+3 para o
complexo em estudo seja um sistema totalmente deslocalizado.

4.2.4 Ressonância Magnética Nuclear (1H-RMN) a Interação com

-

ciclodextrina
Esta técnica é muito seletiva ao estudo de isomeria geométrica: identificações de um
mesmo tipo de próton são possíveis a moléculas similares, conseqüência da forte relação entre
deslocamentos químicos e ambiente magnético. Para o bptz livre, a atribuição de seu espectro
de 1H-RMN foi descrita em literatura por Johnson et al[385]. A indicação dos hidrogênios e o
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espectro 1H-RMN do ligante ptpy seguem nas figuras, nesta ordem 49a e 49b: a atribuição dos
seus deslocamentos químicos baseou-se nos estudos de Constable et al[451,534], tabela 18.

Figura 49. (a) Prótons na ptpy, e o plano de simetria. (b) Espectro 1H-RMN da ptpy em clorofórmio deuterado,
destacando-se o próton H2 bastante intenso.

Tabela 18. Atribuição do espectro 1H-RMN da ptpy em clorofórmio deuterado

Deslocamento Químico / ppm

Atribuição

7,368, 7,389 e 7,410

Tripleto, H5

7,466, 7,489 e 7,506

Tripleto, Hc

7,506, 7,532 e 7,555

Tripleto, HB

7,889 e 7,896

Dupleto, HA

7,292, 7,941 e 7,953

Tripleto, H4

8,691 e 8,718

Dupleto, HC

8,752 e 8,766

Dupleto, H6

8,780

Simpleto, H2

O espectro de 1H-RMN do complexo, figura 50, evidencia um agrupamentos de sinais
muito intenso, um indício sobre a mistura de compostos: moléculas com estruturas similares
exibem deslocamentos químicos e seus prótons muito próximos entre si. Estudos de 1H-RMN
para ligante bptz em literatura[385] e para o ligante ptpy impossibilitam a atribuição total do
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espectro associado ao complexo, mas é possível relacionar que os simpletos fortes e indicados
pelas setas vermelhas na figura 50 correspondem aos prótons H2 da ptpy na figura 49a, pois
ambos exibem deslocamentos químicos muito próximos e grande intensidade: este resultado
deve-se a este próton ser muito interno na estrutura do ligante, cuja energia é menos
perturbada pelo solvente

[535]

. Tomando a sua integração como 1 como referência são obtidos

39 prótons para o espectro de 1H-RMN na figura 51, além do valor máximo num isômero
geométrico do complexo: atribui-se que o mesmo seja uma mistura de isômeros.

Figura 50. Espectro 1H-RMN do complexo binuclear em acetonitrila deuterada

O substituinte fenila e seus derivados na ptpy ao interagir com

-ciclodextrinas

formam complexos de inclusão[515]; a natureza polar dos grupos hidroxila nesta molécula
hóspede torna o complexo de inclusão mais solúvel em meios polares como água. Suspensões
aquosas do complexo dissolvem pouco em água devido ao contra-íon hexafluorofosfato,
melhorada ligeiramente por sonicação em período prolongados, figura 51a. Contudo, na
presença de -ciclodextrina, a sonicação gera uma súbita mudança de cor da solução, figura
51b, e posterior decantação de sólido azul-escuro. Cada isômero geométrico deste complexo
exibe limitações estéricas para formar complexos de inclusão com a

-ciclodextrina, com

ilustrações nas figura 52a-c. Por meio de espectroscopia eletrônica pode-se determinar que a
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interação dos isômeros geométricos deste complexo e este agente de resolução forma somente
complexos de inclusão, e não um produto de reações químicas, pois somente neste caso é
prevista alterações grandes nos picos das bandas experimentais.

(a)

(b)

Figura 51. (a) Complexo em água após sonicação, com a maior parte do material insolúvel. (b) Complexo na
presença de β-ciclodextrina (1:2) após sonicação: complexos de inclusão solúveis.

Figura 52. (a) Modelagem do complexo de inclusão entre -ciclodextrina e o isômero A em verde, visualizando
o plano do bptz. A elipse vermelha denota alto impedimento impedindo de formação. (b) Modelagem do
complexo de incluso entre 1 -ciclodextrina e uma ptpy do isômero B, em verde. (c) Modelagem do complexo
de inclusão entre 2 -ciclodextrinas e as 2 ptpy do isômero C, em verde. O contra-íon hexafluorofosfato foi
omitido das ilustrações.
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Dissolvendo o complexo em volume mínimo de acetona, e gotejando esta solução em
outra de cloreto de lítio saturada também em acetona, substitui-se o contra-íon para cloreto: o
complexo precipita subitamente, e torna-se solúvel em água em função da troca do contra-íon
para cloreto. Para obter uma referência sobre o complexo na presença da -ciclodextrina em
que não há interação entre ambos, foram adquiridos os espectros eletrônicos de soluções
aquosas a, nesta ordem, ao complexo na concentração de 1,6.10-5 mol.L-1 (figura 53a1) e para
a -ciclodextrina em concentração de 1,0.10-3 mol.L-1 (figura 53a2). Neste caso, a somatória
entre ambos, figura 53a3, corresponde ao espectro eletrônico sem qualquer interação.
Por outro lado, o espectro eletrônico da solução aquosa recém preparada do complexo
na concentração de 1,6.10-5 mol.L-1 e -ciclodextrina em concentração de 1,0.10-3 mol.L-1,
figura 53b1, destaca-se por absorver menos na região em torno de 300 nm se comparado à
condição da figura 53a3, evidenciando alguma forma de interação entre ambos. Uma vez que
o perfil das bandas eletrônicas na figura 53b1 não se altera muito em relação aquele de uma
solução aquosa do complexo, figura 53a2, (apesar da mudança de absorbancia), evidencia-se
que a natureza química da supermolécula em estudo foi preservada.
Esta solução aquosa após uma hora de interação exibe novas modificações no perfil
espectral, com ligeiro decréscimo na absorção na região do espectro ultravioleta e um
aumento expressivo nesta propriedade para bandas na região do espectro visível. Tal padrão é
similar às mudanças espectrais na figura 53c, caracterizadas por Toma et al como a formação
de complexo de inclusão entre a supermolécula [Fe(Br-ph-terpy)2]2+, Br-ph-terpy = 4´-(4bromo-fenil)-2,2´:6´2”-terpiridina e

-ciclodextrina[515]. Baseado nesta similaridade de

propriedades, atribui-se que as mudanças de solubilidade no complexo [Cl(ptpy)Ru( bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2 em água na figura 51b quando se adiciona -ciclodextrina decorram
pela formação de complexos de inclusão entre ambos, que são muito solúveis em água.
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(a)

(b)

(c)

Figura 53. (a) Espectros eletrônicos de soluções aquosas para a (1) -ciclodextrina, concentração de
1,0.10-3 mol.L-1, (2), complexo [Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl]Cl2, concentração 1,6.10-5 mol.L-1; (3) somatória
dos espectros nas figuras 54a1 e 54a2, correspondendo àquela para a ausência de interação da supermolécula e o
agente de resolução. (b) mistura de -ciclodextrina, concentração final em 1,0.10-3 mol.L-1 , e supermolécula,
concentração final de 1,6.10-5 mol.L-1 em: (1) solução recém-preparada, (2) após 1 h de interação. (c) Espectros
eletrônicos do complexo [Fe(Br-ph-terpy)2]2+ adicionando gradualmente -ciclodextrina.

A partir deste resultado foi efetuada a interação de 180 mg de complexo binuclear com
a -ciclodextrina isolando-se os complexos inclusos nesta molécula hospede como o sólido
residual desta solução após decantação, e métodos posteriores para eliminar a molécula
hóspede, como descrito na seção experimental. Os espectros eletrônicos, em acetonitrila, para
a fração da supermolécula que originou complexos de inclusão em

-ciclodextrina, figura

54a, ao sólido decantado, figura 54b, e o complexo inicial, figura 54c, exibem variações
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ligeiras nos perfis espectrais, mais bem identificadas ao comparar os valores das absortividade
molar em suas bandas, tabela 19. Tais resultados são consistentes às mudanças na natureza
química entre o complexo incluso em

-ciclodextrina em relação ao sólido decantado,

sugerindo a possibilidade de separar os isômeros geométricos deste complexo.

Figura 54. Espectros eletrônicos em acetonitrila de frações recuperadas ao complexo que (a) formam complexos
de inclusão com -ciclodextrina, concentração de 8,40.10-6 mol.L-1; (b) não formam complexos de inclusão com
-ciclodextrina, concentração de 9,18.10-6 mol.L-1 ; (c) do complexo inicial, concentração de 4,23.10-6 mol.L-1.

Tabela 19. Absortividades Molares das frações isoladas em acetonitrila ( / L.mol-1.cm-1) indicadas nas figuras
54a-c. Indicações: CI = complexo binuclear inicial; CAI = fração da supermolécula que forma complexos de
inclusão; CNA = fração da supermolécula que não forma complexos de inclusão.

Pico / nm

Absortividade Molar
CI/104

CI/104

CI/104

284

11,0 0,10

8,24 0,14

9,63 0,05

304

8,41 0,04

6,63 0,18

7,49 0,06

314

6,91 0,09

333
453

3,85 0,06
1,32 0,03

463
598

0,83 0,05

0,78 0,05

1,58 0,02

1,98 0,07

1,99 0,03

2,90 0,06

2,19 0,05

608
676-678

3,12 0,02

728

1,29 0,03

2,58 0,02
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Todavia, não foram obtidas evidencias conclusivas sobre se existem um ou dois
isômeros geométricos passiveis de inclusão em -ciclodextrina, e neste caso, preferiu-se ao
invés de efetuar diversas interações deste agente partindo de 180 mg de complexo em usar
poucas miligramas deste último e excesso de agente de resolução num teste em menor escala.
Para melhorar a dissolução do complexo e a eficiência de sua inclusão em -ciclodextrina foi
adicionada uma etapa de sonicação somente à adição do agente de resolução, pois haveria
maior probabilidade de isolar complexos de inclusão mais ricos no isômero geométrico C
desta supermolécula. O sobrenadante desta solução foi removido por centrifugação, e o sólido
ressuspendido em água, adicionando-se mais excesso de -ciclodextrina, agitação de 12h, e
posterior remoção do sobrenadante para efetuar uma nova interação até que ou ocorra a
inclusão total do complexo ou reste um sólido insolúvel na presença de -ciclodextrina.

(1)

(2)

(3)

Figura 55. (a) Fotografias das soluções do complexo com a -ciclodextrina à (1) primeira adição de agente de
resolução, (2) quinta adição de agente de resolução e (3) solução final com um resíduo. (b) Espectros eletrônicos
dos sobrenadante associados às figuras 56a1 e 56a2 em, respectivamente, (1) e (2)

Ao longo destas interações constataram-se mudanças da cor da solução, do azul escuro
à primeira interação com o agente de resolução, figura 55a1 para uma série de soluções de cor
azul-esverdeada, como aquela para a quinta adição, figura 55a2, finalizando numa solução
incolor com resíduo na 12ª interação com a -ciclodextrina (figura 55a3). Somente para este
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último pode-se atribuir uma composição majoritária do isômero A deste complexo (figura
44a), cuja massa era pequena demais para um pesagem. As mudanças nos espectros
eletrônicas dos sobrenadantes como, por exemplo, na primeira (figura 55b1) e quinta (figura
55b2) interações com -ciclodextrina são atribuídas a complexos de inclusão mais ricos em,
nesta ordem, nos isômeros C (figura 44c) e B (figura 44b) do complexo. Baseando-se nestes
resultados pode-se inferir a percentagem de cada isômero geométrico no espectro 1H-RMN
inicial, figura 50, segundo a análise teórica descrita nas figuras 56a-c.

Figura 56. (a) Análise dos prótons H2 da ptpy do isômero “A”: eixo C2 e o plano horizontal tornam prótons H2
magneticamente iguais, ou um simpleto. (b) Análise dos prótons H2 da ptpy ao isômero “B”: o plano horizontal
torna prótons H2 de uma ptpy equivalentes: há dois pares de prótons iguais magneticamente, resultando em dois
simpletos próximos. (c) Análise dos prótons H2 da ptpy ao isômero “C”: o eixo C2 e o plano horizontal tornam os
prótons H2 magneticamente equivalentes, ou um simpleto.

A relação percentual dos isômeros considera a localização e integração de sinais no
espectro 1H-RMN inicial associados aos prótons H2 da ptpy nos complexos, figura 57. Os
conjunto de simpletos evidencia todos os isômeros geométricos em solução, concordante com
a análise sobre a interação deste complexo e -ciclodextrina. Assumindo um valor unitário
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para

= 9,009, chega-se a um valor de 23 para

8,809 e

= 8,946 e, nesta ordem, 12 e 13 para

=

= 8,754. Este último par ajusta-se às previsões teóricas dos deslocamentos químicos

ao isômero B (figura 56b); e

= 8,946 com relação ao isômero C (figura 56c). Além disso

restou pouco resíduo na solução associado o isômero A (figura 56a), sendo mais consistente
com o simpleto pouco intenso em

= 9,009. Em resumo, a proporção relativa dos isômeros é

de 2 %, 51 % e 47 % para os isômeros geométricos, respectivamente, A B e C deste complexo
binuclear.

Figura 57. Espectro 1H-RMN do complexo binuclear em acetonitrila deuterada, concentração 3 mM, com a
indicação dos prótons que foram atribuídos como os prótons H2.

Todavia, após recuperar os complexos inclusos mediante a adição de acetonitrila aos
sobrenadantes segundo o procedimento descrito na seção experimental, constatou-se que as
frações propostas como mais enriquecidas nos isômeros B e C deste complexo tinham os seus
espectros eletrônicos praticamente idênticos para soluções dos mesmos em dimetilsulfóxido;
apenas o resíduo associado aos isômero A tinha um espectro eletrônico mais particular, figura
58. Os resultados obtidos evidenciam mudanças nos espectros eletrônicos relacionadas ao
enriquecimento de cada isômero geométricos deste complexo inclusos em

-ciclodextrina,

figuras 56a-b, porém na ausência da mesma todas as diferenças de propriedades ressaltadas
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pela inclusão não são mais evidenciadas no perfil do espectro eletrônico para frações mais
ricas nos isômeros B e C. Neste caso admitiu-se que, em função dos processos de resolução
abordarem isômeros, que possa estar ocorrendo reações de isomerização entre os isômeros B
e C quando em solução. Devido às mudanças nos espectros eletrônicos das frações associadas
a cada isômero nas figuras 55b1-2 distintos entre si, é provável alterações entre as
propriedades físicas dos isômeros B e C como a solubilidade.

Figura 58. Espectros eletrônico em dimetilsulfóxido dos sólidos propostos a cada tipo de isômero geométrico do
complexo mediante a interação com -ciclodextrina.

A partir dos sólidos isolados da primeira interação do complexo com -ciclodextrina a
partir de 180 mg do primeiro (e remoção do agente de resolução, como descrito na seção
experimental) foi observada uma diferença de solubilidade significativa. O sólido obtido a
partir do sobrenadante (complexo de inclusão) e atribuído principalmente ao isômero C exibia
maior solubilidade em metanol; o sólido proveniente da decantação, cuja composição é
proposta majoritariamente ao isômero B, dissolvia melhor acetonitrila. Esta diferença de
solubilidade sugeriu a possibilidade de resolver os isômeros deste complexo sem efetuar
processo de inclusão. Assim, partindo de 100 mg de complexo: adicionando pequenos
volumes de metanol ocorreu a sua dissolução parcial, formando uma solução cuja cor azul-
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escura é similar àquela da figura 55a1; quando o sólido praticamente não dissolveu mais em
metanol foram adicionados pequenos volumes de acetonitrila, originando uma solução cuja
cor azul–esverdeada repete àquela da figura 55a2. Estas soluções obtidas foram evaporadas
até a secura em rotoevaporador, e os sólidos resultantes foram analisados por meio da técnica
de 1H-RMN, em dimetilsulfóxido deuterado, pela maior solubilidade do complexo binuclear.
Nas figura 59a está o espectro associado ao complexo mais solúvel em metanol, e na
figura 59b para aquele que melhor dissolveu em acetonitrila. Há mudanças muito pequenas
na intensidade em alguns de seus deslocamentos químicos, evidenciando que não existe um
isômero preferencial em solução apesar das mudanças nas propriedades físicas como a
solubilidade. Explorando os deslocamentos químicos associados aos prótons H2 para os
isômeros B como C feitos anteriormente, atribui-se que o sólido proveniente da solução
metanólica possui em torno de 60 % de isômero “C” e 39 % ao isômero “B”; para aquele
isolado a partir da solução em acetonitrila estimou-se cerca de 55 % do isômero “B” e 44 %
do isômero “C”. Um resultado interessante foi que o sólido obtido a partir da solução
metanólica inclui totalmente em -ciclodextrina, e aquele isolado da solução em acetonitrila
mostrou inclusão pouco expressiva numa única adição deste agente: as composições relativas
dos isômeros B e C não possuem variações tão significativas, sugerindo que algum fator
limite a resolução dos isômeros geométricos, e a isomerização seria o mais provável.
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Figura 59. Espectros de 1H-RMN dos sólidos obtidos a partir das soluções metanólicas (a) e em acetonitrila (b)
do complexo binuclear, obtidos em dimetilsulfóxido deuterado .

Processos de isomerização são susceptíveis ao calor, luz e sonicação. Para avaliar isso,
procedeu-se à troca do contra-íon hexafluorofosfato por cloreto no complexo, suspendendo os
sólidos obtidos das soluções em acetonitrila (mais rica no isômero B, segundo a
caracterização proposta ao seu espectro 1H-RMN) e em metanol (mais rica no isômero C,
também conforme a caracterização proposta a seu espectro de 1H-RMN) em soluções aquosas
de cloreto de tetrafenilarsônio. Uma breve sonicação era necessária para obter as soluções
aquosas destes complexos e substituir o contra-íons para cloreto, cujos espectros eletrônicos
foram obtidos.
O espectro eletrônico da solução aquosa ao complexo isolado a partir da solução
metanólica (e atribuído como mais rico no isômero C), figura 60a, mostra um espectro
eletrônico similar àquele complexo de inclusão entre -ciclodextrina com o isômero B, figura
55a2. Por outro lado, o espectro eletrônico da solução aquosa para o sólido isolado a partir da
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solução em acetonitrila (atribuído como mais rico no isômero B), figura 60b, mostra um perfil
de bandas eletrônicas semelhante ao espectro eletrônico do sobrenadantes mais ricos no
complexo de inclusão com o isômero C, figura 55a1. Este resultado evidencia interconversão
entre os isômeros B e C, evidenciando isomerização e a impossibilidade de resolvê-los. Uma
vez que reunidos compõem 98 % do produto obtido, as tentativas de resolução de isômeros
foram abandonadas.

Figura 60. Espectros eletrônicos das soluções aquosa do complexo [Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2
isolado a partir da solução metanólica (a) em acetonitrila (b), após sonicação.

4.2.5 Interação do complexo binuclear [Cl(ptpy)Ru(µ-bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2
com nanopartículas de ouro
A absorção expressiva em 785 nm em função da TCML Ru+2(d )  *, bptz(figura
46) permite excitações RR, abrindo a possibilidade de que exista o Efeito SERRS. Para
solubilizar o complexo em água substituiu-se o contra-íon hexafluorofosfato pela dissolução
em volume mínimo de acetona, e gotejada numa solução de cloreto de lítio saturada em
acetona com precipitação imediata do complexo. Este foi isolado por centrifugação e seco em
dessecador sob vácuo até massa constante.
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Repetiu-se o procedimento experimental de interações com nanopartículas de ouro
descrito para o bptz livre, explorando a faixa de concentrações mais baixa possível que ainda
permita a adsorção do complexo, bem como os hot spots nos agregados. Favorecendo-se a
adsorção do complexo nas nanopartículas, é possível que as mudanças no perfil dos espectros
associadas ao mecanismo CT-MA, não sejam encobertas pelo efeito RR do complexo na
caracterização do seu Efeito SERS.

4.2.5.1 Espectroscopia Eletrônica e Vibracional para as adições de complexo binuclear
nas NPs-520 e NPs-530
Empregando

o

mesmo

procedimento

de

floculação

descrito

ao

sistema

[(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2]+4, foram obtidos espectros SERS do complexo em estudo
interagindo com as NPs-520 e NPs-530. Os espectros eletrônicos e SERS associados para
certas concentrações finais de supermolécula nas NPs-520 estão nas figuras 61a-d novamente as bandas do citrato não são detectadas nos espectros SERS em função da
nanopartícula ser pequena (15 nm) exibindo campos elétricos induzidos mais fracos. Nas
interações do complexo com as NPs-530, os respectivos espectros eletrônicos e SERS estão
nas figuras 62a-d.
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(b)
(a)

(d)
(c)

Figura 61. Interações das NPs-520 com o complexo [Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2. Espectros
eletrônicos das titulações (a) e SERS (b) das NPs-520 em algumas concentrações finais de supermolécula em 108
-10-7 mol.L-1. Escala de intensidade vibracional = 25.000.u.a. Espectros eletrônicos das titulações (c) e SERS
(d) em algumas concentrações de supermolécula entre10-7 mol.L-1. Escala de intensidade vibracional = 25.000
u.a. Acima de concentrações finais de supermolécula em torno de 6,0.10 -7 mol.L-1 superou-se a escala de
intensidade para o espectrômetro Raman.
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(b)
(a)

(d)
(c)

Figura 62. Interações das NPs-530 com o complexo [Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2. Espectros
eletrônicos das titulações (a) e SERS (b) das NPs-520 em algumas concentrações finais de supermolécula em 10 8
mol.L-1. Escala de intensidade vibracional = 20.000.u.a. Espectros eletrônicos das titulações (c) e SERS (d) em
algumas concentrações de supermolécula entre10-7 mol.L-1. Escala de intensidade vibracional = 20.000 u.a.
Acima de concentração finais de supermolécula em torno de 4,30.10-7 mol.L-1 superou-se a escala de intensidade
para o espectrômetro Raman.
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Primeiramente foi constatado que em concentrações finais de complexo em torno de
10-8 mol.L-1 há uma floculação expressiva das NPs-520 e NPs-530, pois as bandas novas em
650 nm, figura 61a2-6, e 774 nm, figura 62a2-5, exibem perfil consistente ao acoplamento
plasmônico de nanopartículas agregadas. Os espectros SERS associados a cada nanopartícula,
nesta ordem nas 61b2-6 e 62b2-5, exibem bandas intensas, cujo crescimento também mostra
relação à concentração final de supermolécula na solução coloidal (e seu grau de agregação),
permitindo modelar um processo de floculação gradual para as NPs-520 e as NPs-530.
Por outro lado, em concentrações finais de supermolécula na ordem de 1,0.10 -7 mol.L-1
os espectros eletrônicos exibindo as bandas consistentes ao acoplamento plasmônico para as
interações com as NPs-520 em 665 nm, figuras 61c2-5, e para as NPs-530 em 827 nm, figuras
62d2-4, regam uma súbita floculação da solução coloidal. Também se constata um ganho
elevado de intensidade SERS mesmo para as concentrações finais mais diluídas de complexo
interagindo com as NPs-520, figuras 61d2-5, assim como para as NPs-530, figuras 62d2-5.
Neste caso retoma-se a discussão da agregação das nanopartículas induzidas pela
adição do complexo [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2]+4, somando o modelo de floculação
proposto ao bptz em função de forças de van der Waals e a substituição do citrato pelo ligante
juntamente às forças eletroestáticas novas em função do complexo em estudo ser bicatiônico.
Similarmente aos espectros eletrônicos relacionados ao bptz interagindo com as NPs-530 em
menores concentrações finais, figuras 25a1-5, aqueles relacionados a este complexo nas
figuras 61a1-6 (NPs-520) e 62a1-5 (NPs-530) exibem relações entre o deslocamento
batocrômico para banda de acoplamento plasmônico e a concentração final de supermolécula,
indicando o progressivo aumento nas forças atrativas interpartícula. Conforme o formalismo
da Teoria DLVO, a aproximação do complexo bicatiônico ao citrato diminui
significativamente a carga negativa superficial ao redor das nanopartículas, assim como os
seus raios de solvatação e as forças repulsivas interpartícula; reações de substituição ao
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mesmo ressaltariam mais tais processos, melhorando a estensão na floculação da solução
coloidal e possibilitando a formação de maiores quantidades de hot spots.
Também foi observado que concentrações finais de supermolécula além da condição
de saturação à banda de acoplamento plasmônico (10 -7 mol.L-1, figura 62d4) modificam
pouco os espectros SERS, sugerindo a impossibilidade de obter maiores floculações da
solução coloidais ou que o complexo não estaria adsorvendo em hot spots dos agregados. O
tamanho médio das NPs-520, 15 nm, permite comparar as suas bandas de acoplamento
plasmônico àquelas relatadas em literatura para nanopartículas de ouro estabilizadas por
citrato de tamanhos entre 10-20 nm

[470,471,472,473,474,475]

: o pico em 650 nm é atribuído como

interações dipolares e separações interpartícula em torno de 1 nm, na grandeza do próprio
complexo, evidenciando novamente que ao menos uma fração do mesmo interconectaria
nanopartículas distintas, uma condição relatada em literatura à formação de hot
spots[343,344,345,346,347,348,349,350,351], devido ao grande acoplamento dos campos elétricos
induzidos. Como o perfil dos espectros SERS entre as NPs-520 (figuras 62b1-6 e 62d1-5) e
NPs-530 (figuras 62b2-5 e 62d2-4) é similar propõe-se a mesma condição, pela qual uma
fração do complexo adicionado estaria interagindo com NPs-530 distintas.
Os espectros SERS obtidos para as interações com as NPs-520 e às NPs-530 foram
analisados segundo conceitos teóricos dos mecanismos associados ao Efeito SERS com
relação aos isômeros B e C deste complexo, predominantes ao complexo em solução.
4.2.5.1.1 Mecanismo Eletromagnético
Este fenômeno sempre participa nos Efeito SERS de nanopartículas, pois deriva de
campos elétricos induzidos nas mesmas pela ação do comprimento de onda excitante. Similar
aos espectros SERS do bptz, o grande número de bandas vibracionais difundido ao longo da
janela espectral para as figuras 61b2-6, 61d2-5, 62b2-5 e 62d2-4 evidencia que uma fração do
complexo exibe disposições randômicas em relação à superfície das nanopartículas, pela qual
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os modos normais dos ligantes bptz, figuras 19b, e ptpy, cujo espectro Raman está na figura
63a, sofrem perturbações no raio de ação do campo elétrico induzido nos agregados. O
espectro SERS de moléculas nesta condição deveria exibir um perfil de bandas similar àquele
do complexo numa solução, figura 63b. Uma vez que este último possui excitações RR na
forma livre devido à TCML possuindo o nível excitado no anel de tetrazina do bptz (tabelas
15 e 17), prevê-se mais intensificação SERS a bandas vibracionais com participação do bptz.

(b)

(a)

Figura 63. Espectros Raman do (a) Espectro Raman do ligante ptpy (b) complexo [Cl(ptpy)Ru(μbptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2 em acetonitrila, concentração de 2.10-3 mol.L-1.

Como a distinção para as intensificações SERS em função dos mecanismos EM e CT
baseia-se em critérios de simetria, foram atribuídas as bandas SERS deste complexo a partir
de bandas Raman ao confôrmero trans ao bptz, tabela 6, e para facilitar a discussão adotou-se
plano molecular do bptz como o xy. Para o ligante ptpy foram usadas várias referências para a
terpiridina nos estudos de Schneider et al[305] e Sant’Anna et al[306]. Por fim, vibrações da
fenila tomaram como modelo o tolueno[277] e o bifenilo[536] à banda Raman em 697 cm-1 (cujo
modo de tolueno seria o

4,

fora do plano, mas a terpiridina é uma vibração no plano: no

bifenilo, a banda próxima em 743 cm-1 correspondente ao

6,

uma vibração no plano). A

maioria das vibrações do sistema terpiridínico são totalmente simétricas, pela qual a distinção

169
de simetria considera aquelas correspondendo às vibrações da fenila com energia mais
próxima aqueles da terpiridina para determinar se àquela para a vibração da ptpy e
posteriormente ao complexo como um todo. A única exceção foi 1353 cm-1: a vibração de
terpiridina está em 1387 cm-1, mas o valor de 1353 cm-1 à ptpy indica um modo de fenila de
menor energia, atribuído ao

9a

(1177 cm-1).

Posteriormente foi feita a avaliação do complexo: por exemplo, se as vibrações do
bptz forem bu, nenhum elemento de simetria, os modos normais da ptpy não a alterariam e
pelo qual bu corresponde a vibração global ao complexo. Por outro lado, se os modos normais
do bptz e ptpy foram totalmente simétricos, a vibração para o complexo é a g. Na tabela 20
estão os modos normais dos ligantes bptz atribuídos com relação à tabela 6, para o ligante
ptpy e o hexafluorofosfato[496], indicando-se a simetria da vibração global para a
supermolécula nos grupos de ponto C2 (isômero B) e C2h (isômero C).

Tabela 20. Atribuição das bandas SERS do complexo binuclear na interação do mesmo com as nanopartículas
em função de vibrações presentes ao bptz, ptpy e o hexafluorofosfato.

SERS

bptz

ptpy

379

402

401*

414

Cs

C2h

SERS

bptz

ptpy

Cs

C2h

a”

au

1108

1091

1096

a‟

bu

407

a‟

bu

1158

1156

1145

a‟

ag

442

443

a”

au

1251

1254

1246

a”

bg

497

490

a‟

ag

1269

1288

1267

a”

bg

572

567

a”

au

1289

1309

1281

a‟

bu

648

608

622

a‟

bu

1356

1324

1365

a‟

bu

667

662

655*

a‟

ag

1398

RF

699

670

724

a‟

ag

1441

1439

1423

a‟

ag

867

830

832

a”

bu

1466

1457

1457*

a‟

ag

1010

a‟

ag

1502

1479

1491

a‟

ag

1013

PF6

470

4.2.5.1.2 Disposição do complexo binuclear adsorvido nas nanopartículas
O maior número de bandas SERS deste complexo nas figuras 61b2-6, 61d2-5, 62b2-5
e 62d2-4 em relação ao seu espectro Raman, figura 64b, para concentrações finais do mesmo
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em torno de 4 a 6 ordens de grandeza inferiores, evidencia a ocorrência do Efeito SERS. A
ausência de deslocamentos hipsocrômicos das bandas SERS em relação às bandas Raman
novamente denota que o citrato remanescente das nanopartículas não gera um impedimento
estérico significativo para a adsorção do complexo na nanopartícula ao longo da floculação.
Uma vez que são constatadas as mesmas bandas SERS para as interações deste
complexo com as NPs-520 (figuras 61b2-6 e 61d2-5) e com as NPs-530 (figuras 62b2-5 e
62d2-4) infere-se uma forma de adsorção do complexo similar paras estas nanopartículas. Os
conceitos do mecanismo EM possibilitam intensificações mais fortes em adsorbatos dispostos
lateralmente em relação ao plano do substrato metálico, mas no complexo em estudo os
ligantes ptpy e bptz estão ortogonais entre si para os isômeros (figura 44b e 44c). Bandas
SERS largas evidenciam que o complexo adsorvido possa exibir interações químicas com o
ouro e, neste caso, pode-se avaliar qual a disposição possibilitaria melhor superposição de
OM do complexo e níveis metálicos do ouro.
Com relação aos pares de elétrons não coordenantes da tetrazina ao bptz, o modelo de
interação proposto nesta tese teria melhor interação química com o ouro caso o seu sistema conjugado esteja lateral em relação ao plano metálico. Para os ligantes ptpy, o modelo de
adsorção para compostos aromáticos em metais como o benzeno e derivados[276,277] teria a
disposição mais favorecida planar em relação ao plano das nanopartículas. A estrutura do
complexo possibilita dispor os ligantes bptz e ptpy nas suas formas preferenciais de interação
com o ouro para os seus isômeros geométricos mais representativos em solução, figura 64a-b.
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(a)

(b)

Figura 64. Ilustração proposta para a adsorção dos isômeros B (a) e C (b) em nanopartículas de ouro
(representadas pela superfície vermelha) denotando as interações químicas a partir da ptpy e o bptz (quadrados
vermelhos).

As bandas SERS novas deste complexo na tabela 20 em relação às bandas Raman do
mesmo, figura 63b, possuem diversos tipos de simetrias. Na modelagem proposta, o plano
molecular do bptz é atribuído como o xy e lateral em relação a plano metálico; o plano
molecular da ptpy pode corresponder tanto ao xz como ao yz, pois são indistinguíveis nos
grupos de ponto CS ou no C2h uma vez que estão associados às espécies de simetria,
respectivamente, A” e Bg.
Primeiramente foca-se na análise das intensificações SERS ao grupo de ponto C S que
corresponde tanto à fração dos dois isômeros geométricos deste complexo interagindo com
apenas uma nanopartículas nos agregados ou para o isômero B interagindo eventualmente
com nanopartículas de ouro. Abaixo de 700 cm-1 surgem as vibrações a” nas figuras 61b2-6,
61d2-5, 62b2-5 e 62d2-4, e acima deste valor todas as bandas novas são do tipo a‟. Pode-se
prever que o mecanismo EM intensifique mais as vibrações possuindo tensores de
polarizabilidade nos eixos x ou y tendo, portanto, mais efeitos às vibrações a‟ (tensores de
polarizabilidade
são o

xz e

yz),

xx,

yy

ou

yx)

que em relação às vibrações a” (tensores de polarizabilidade

o que é consistente ao perfil das bandas SERS experimentais e ainda com

maiores efeitos nas vibrações do bptz, uma vez que o seu plano molecular é modelado como o
xy e está lateral em relação ao plano metálico das nanopartículas.
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Para o grupo de ponto C2h, associado ao isômero C deste complexo interagindo com
duas nanopartículas simultaneamente, a maioria das bandas SERS novas nas figuras 61b2-6,
61d2-5, 62b2-5 e 62d2-4 com relação ao espectro Raman (figuras 64d) abaixo de 1200 cm-1
possui simetria au ou bu na tabela 20, e acima deste valor surgem vibrações apenas de simetria
ag. Novamente, os tensores de polarizabilidade associados com as vibrações ag (

xx,

yy,

xy)

seriam mais intensificados pelos campos elétricos induzidos dos substratos que em relação às
vibrações bg (

xz,

yz),

consistente ao perfil das bandas SERS experimentais, mas não

intensificaria as vibrações au ou bu, pois são inativas no Raman no grupo de ponto C2h. Neste
caso haveria outras formas de intensificação às mesmas, referentes ao mecanismo CT.
4.2.5.1.3 Características dos espectros SERS do complexo binuclear [Cl(ptpy)Ru(μbptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2 não explicadas por meio do mecanismo EM
Explorando a tabela 20, destaca-se que abaixo de 700 cm-1 as diversas bandas com
simetria au (ou a”) e bu (ou a”) possuem intensidades mais comparáveis à banda em 867 cm-1
(bu ou a‟), o que não foi constatado ao espectro Raman deste complexo, figura 63b. As regras
de seleção ao Efeito SERS baseadas no mecanismo EM [222,249,250,251] indicam que as
vibrações de mesma espécie de simetria deveriam teriam igual intensificação - ainda que as
vibrações au e bu sejam inativas no Raman para o grupo de ponto C2h.
Mesmo dentre as bandas SERS deste complexo, 61b2-6, 61d2-5, 62b2-5 e 62d2-4, e
Raman, figura 63d, há algumas delas que foram mais intensificadas, novamente não se
ajustando às regras de seleção para o Efeito SERS conforme o mecanismo EM. Na tabela 20,
por exemplo, dentre todas as bandas com simetria ag (ou a‟) a intensificação SERS constatada
em 700 cm-1 sobressai em relação a outros modos normais de igual simetria como 1274 cm-1 e
1502 cm-1. Explorando a razão das intensidades vibracional em 698 cm-1 (ag ou a‟) e para
1353 cm-1 (bu ou a‟) como exemplo, no complexo dissolvido em acetonitrila o valor é de 1,75
(figura 63b), aumentando para 3,25 (+185 %, figura 61b2-6) e 2,16 (+123 %, figura 61d2-5)
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na interação com as NPs-520; e 2,72 (+155 %, figuras 62b2-5 e 62d2-4) na interação com as
NPs-530.
4.2.5.2 Evidencias do Mecanismo Químico nos espectros SERS do complexo binuclear
Um padrão comum na adsorção química é o alargamento grande nas bandas SERS do
analito relativo às suas bandas Raman de igual número de onda, pois a adsorção distribui a
energia vibracional de modos normais em bandas com forma de sino [276]. Esta propriedade é
evidenciada ao comparar perfis das figuras 63b e as figuras 61b2-6, 61d2-5, 62b2-5 e 62d2-4.
O complexo binuclear absorve em 785 nm, e ocorreriam excitações RR do mesmo que
poderiam intensificar mais seletivamente as bandas SERS para o ligante presente nesta forma
de excitação eletrônica, somando-se aos efeitos provenientes dos campos elétricos induzidos
nos agregados, principalmente em hot spots. Também é possível que ocorram transferências
de carga entre o complexo adsorvido e as nanopartículas de ouro possuindo energia próxima a
785 nm, que podem ser avaliadas em função das vibrações a u e bu, inativas no Raman ao
isômero C deste complexo adsorvido em duas nanopartículas (grupo de ponto C2h).
4.2.5.2.1 Mecanismo Químico: discussão das excitações RR para o complexo binuclear
No estudo da espectroeletroquímica eletrônica deste complexo foi evidenciada uma
TCML Ru2+(d )  *, bptz (685 nm, figura 44) com alta absorção em 785 nm, permitindo a
contribuição de excitações RR para o Efeito SERS deste complexo.
Para a adsorção do isômero B mais provável em duas nanopartículas e localizado num
hot spot em função do complexo ser bicatiônico, o grupo de ponto associado ao sistema
complexo-nanopartícula é o CS, em que não há excitações eletrônicas proibidas por regras de
simetria. Os cálculos teóricos em nível semi-empírico para este isômero, tabela 15, mostram
que a TCML sob excitação RR descrita pelo produto (A” x A”) intensificaria bandas Raman
com simetria a”, consistente ao aumento na quantidade de bandas SERS fracas esta simetria a‟
nos espectros SERS (figuras 61b2-6, 61d2-5, 62d2-5 e 62d2-4 e tabela 20), cujos tensores de
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polarizabilidade associados

xy,

xz

também proporcionam intensificações SERS pelos

campos elétricos induzidos oriundos das nanopartículas. Por outro lado, o produto com
simetria associado a esta TCML como A‟ intensifica vibrações a‟ do complexo que se somam
àquelas do mecanismo EM em função dos tensores e polarizabilidade

xx,

yy e

xy.

Nos

espectros SERS, a intensificação menor em 1504 cm-1 em relação a 697 cm-1 e 1504 cm-1 é
proposta em função da disposição da ptpy ser planar em relação ao plano metálico, tornandose menos ativa para a intensificação em vibrações no plano por meio do mecanismo EM.
Para o isômero C há dois grupos de ponto a serem considerados.
No grupo de ponto CS, associado à fração do isômero que não estaria interagindo com
duas nanopartículas, ao converter as espécies de simetria das TCML para estas duas
excitações eletrônicas seriam descritas como A” x A” = A‟, e a intensificação seria mais
parecida aquela do isômero B.
No modelo proposto de sua interação com duas nanopartículas (formando um hot spot)
é possível o surgimento do grupo de ponto C2h ao conjunto, e haveria excitações eletrônicas
permitidas e proibidas por simetria. Os cálculos teóricos em nível semi-empírico para este
isômero, tabela 17, mostram duas TCML passiveis de excitação RR em 785 nm. A excitação
entre os OM 171  172 (Bg x Au = Bu) é permitida por simetria e afetaria mais as vibrações
bg do complexo na tabela 20, e muito pouco as vibrações de simetria au e bu uma vez que são
inativas no Raman. Por outro lado, a outra excitação eletrônica entre OM 164  172 (Au x Au
= Ag) intensificaria mais as vibrações ag do complexo, contudo é proibida por regras de
simetria: uma vez que a banda Raman em 1353 cm-1 na figura 63b é forte e possui simetria bu,
propõe-se o seu acoplamento nesta ultima TCML e intensificação mesmo que inativa no
Raman por simetria.
Para os dois isômeros geométricos deste complexo, uma vez que as excitações RR
intensificam as vibrações totalmente simétricas, tais bandas são naturalmente mais fortes nos
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espectros SERS (61b2-6, 61d2-5, 62b2-5 e 62d2-4 e tabela 20), e ressaltadas também pela
ação do mecanismo EM.
4.2.1.5.2 Mecanismo Químico: discussão para as transferências de carga entre o complexo
binuclear e as nanopartículas
Os espectros SERS oferecem indícios sobre o mecanismo de transferência de carga
somente ao analisar o isômero C interagindo com duas nanopartículas. Dentre toas as bandas
SERS novas nos espectros 61b2-6, 61d2-5, 62b2-5 e 62d2-4, a maioria é do tipo au e bu
(tabela 20), mas somente 1353 cm-1 (bu) teria intensificação mediante acoplamento vibrônico
a uma TCML sob excitação RR proibida por simetria entre os OM 164  172 (Au x Au = Bg).
Uma vez que os espectros SERS do complexo não oferecem resultados conclusivos
sobre transferências de carga entre o complexo e ouro e tal processo foi caracterizado ao
ligante bptz adsorvido nas NPs-530, repetiu-se o estudo de espectroeletroquímica SERS tal
como ao sistema [(Clphen)2Ru(bptz)Ru(Clphen)2]+4. Novamente foi explorada a observação
descrita por Rubim et al[264] sobre que ao focalizar o laser excitante no eletrodo eliminam-se
as excitações RR do complexo dissolvido. Os espectros SERS obtidos em vários potenciais e
o perfil de mudança vibracional seguem nas figuras, nesta ordem, 65a e 65b.
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(a)

(b)

Figura 65. (a) Espectros SERS do eletrodo de ouro numa solução em acetonitrila, com TEAClO 4 01 mol.L-1 e o
complexo [Cl(ptpy)Ru(μ-bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2, concentração de 2,0.10-3 mol.L-1, em vários potenciais. (b)
Variação da intensidade SERRS nas bandas na figura 66a em função do potencial (x EPH).

O perfil de mudança às bandas SERS associadas ao complexo em função do potencial
na figura 65b é similar em todas as bandas. Mínimos de intensidade SERS em -1,097 V e em
1,303 V, também forma verificados em outros potenciais no estudo de espectroeletroquímica
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SERS ao complexo [Fe2(CN)10(pirazina)]-6 feito por Rubim et al[264]. Neste caso admite-se
nesta tese a mesma interpretação, pela qual a ausência de bandas em espectros SERS revela
que ao focalizar o laser excitante no eletrodo de ouro que os campos elétricos induzidos no
mesmo (o mecanismo EM) são geram isoladamente bandas SERS do complexo. O perfil das
bandas SERS no intervalo de potenciais entre -1,097 V e 1,303 V é função de transferências
de carga entre o complexo adsorvido e o eletrodo de ouro.
Modela-se o tratamento para o mecanismo CT-MA conforme a proposta de Lombardi
et al[257,262,263]. Devido à somente os potenciais em torno da redução ao bptz (E1/2 = -0,31 V)
conferirem aumento de intensidade SERS modelam-se TCMA para este ligante, cuja energia
estaria mais próxima de 785 nm nos potenciais em torno de 0 V x EPH, em que há um pico de
intensidade vibracional na figura 65b. O perfil desta ultima é invertido em relação àquele do
complexo [(Clphen)2Ru(bptz)Ru(Clphen)2]+4 ao desconsiderar a participação do mecanismo
EM, figura 43b, evidenciando que não é necessário que a ptpy mediem as TCMA; admite-se
que o cloreto também possa estar contribuindo na interação química com o eletrodo de ouro.
Baseando-se nestas caracterizações, o potencial x EPH que aproxima as propriedades
dos isômeros geométricos neste complexo adsorvido em nanopartículas considera a subtração
dos valores corrigidos para a acetonitrila (somando 0,50 V) e em água (somando 0,22 V), ou
0,28 V. Em torno deste potencial os espectros SERS da supermolécula, figura 65b estão muito
próximos do pico experimental, inferindo-se TCMA de energia próxima a 785 nm pela qual o
mecanismo CT-MA participaria no Efeito SERS. Devido às medidas de espectroscopia
Raman em soluções de nanopartículas impossibilitarem focar o laser excitante apenas na
superfície de nanopartículas e seus agregados por sua movimentação, propõe-se que o Efeito
SERS ao complexo [Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl]+2 adsorvido tanto nas NPs-520 como
para as NPs-530 seja constituído pelos mecanismos EM, RR e ainda o CT-MA.
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Outra evidencia experimental sobre a existência do ultimo é proposta ao comparar a
razão das intensidades vibracionais entre as bandas SERS em 698-700 cm-1 e 1350-1365 cm-1
para os complexos [(Clphen)2Ru( -bptz)Ru(Clphen)2]+4 e [Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl]+2
quando em concentrações finais nas soluções coloidais próximas entre si. No primeiro deles,
sem bandas de TCMA caracterização no Efeito SERS na adsorção em nanopartículas, para a
forma livre em solução o valor é de 1,75 (figura 40b), aumentando para 4,77 (+272 %, figura
38b1-5) e 4,50 (+257 %, figura 38d1-5) nas suas interações com as NPs-520; e 4,69 (268 %,
figura 39b1-5) e 3,78 (216 %, figura 39d1-5) para as suas interações com as NPs-530. No
complexo em estudo, em que se propõem TCMA no Efeito SERS, os valores são para a
solução livre de 1,75 (figura 63b), aumentando a 3,25 (+185 %, figura 61b2-6) e 2,16 (+123
%, figura 61d2-5) nas interações com as NPs-520; e 2,72 (+155 %, figuras 62b2-5 e 62d2-4)
na interação com as NPs-530. Baseando-se nestes resultados é provável que algum outro
processo esteja contribuindo para que ocorra uma intensificação SERS mais pronunciada à
banda em 1350-1363 cm-1 do complexo além das excitações RR ao complexo.
Uma vez que o desdobramento HOMO e LUMO para os isômeros B (tabela 15) e C
(tabela 17) deste complexo são menores em relação ao bptz (tabela 2), estima-se que os
LUMOs do complexo que permitiram TCMA mais próximas de 785 nm devem corresponder
a LUMO de maior energia que o LUMO+2 modelado ao bptz interagindo com as NPs-530.
Uma condição do modelo CT segundo a proposta de Lombardi et al[257,262,263] é que TCMA
são possíveis apenas se nível metálico da nanopartícula possuir energia relativa acima daquela
ao nível injetor do complexo cuja excitação eletrônica é mais próximo do comprimento de
onda excitante, no caso 785 nm, por ser o valor correspondente à excitação RR dos isômeros
B e C deste complexo, o nível metálico do ouro nos agregados de nanopartículas e fonte das
TCMA deve estar acima do HOMO do complexo, e o nível receptor no bptz em TCMA estará
mais provavelmente acima do seu LUMO+1.
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Admite-se a seguinte aproximação para inferir qual o LUMO dos isômeros B e C neste
complexo poderia estar mais envolvido em TCMAs mais próximas de 785 nm. Avaliou-se
primeiramente uma TCML mais próximo deste comprimento de onda para que sua energia
seja convertida num desdobramento energético entre níveis eletrônicos, usado como
referência. O valor adotado para o isômero B considera a TCML HOMO  LUMO (791 nm,
4,18 eV de desdobramento de OM, tabela 14-15), e para o isômero C foi adotada a TCML
HOMO  LUMO (763 nm, 4,55 eV de desdobramento de OM, tabelas 16-17). A partir da
Equação de Planck (E = h.c.

-1

) obtêm-se as seguintes relações nas equações 22 e 23:

, para o isomero B

Eq. 22

, para o isômero C

Eq. 23

Nesta estimativa, as excitações em 785 nm associam-se a desdobramentos de níveis
eletrônicos de 4,21 eV e 4,42 eV para, nesta ordem, isômeros B e C. Na
espectroeletroquímica SERS (figura 65b) há um mínimo de intensidade vibracional para o
potencial de 1,303 V, em que o HOMO do complexo perde um elétron ao oxidar um dos
rutênios. Tal processo permite assumir que se os níveis metálicos das nanopartículas
possuírem a sua energia relativa bem próxima ao HOMO do complexo que as TCMA ao bptz
estariam muito distante de uma ressonância para excitações em 785 nm. O outro mínimo de
intensidade vibracional nesta técnica ocorre no potencial de -1,097 eV (figura 65b) e ocorre
quando o LUMO do complexo recebe dois elétrons, inferindo-se que se a energia relativa dos
níveis metálicos no ouro estiver acima do LUMO do complexo também não ocorreriam
TCMA próximas de uma ressonância ao excitarem 785 nm.
Neste tratamento, uma vez que o potencial associado em água x EPH corresponde a
(0,503-0,222) V = 0,281 V em acetonitrila, ou em 42,6 % do intervalo de potenciais na região
entre -1,097 V e 1,303 V tomando como referência o valor mais positivo. Como aproximação,
infere-se a energia relativa do nível metálico esteja a 42,6 % do desdobramento energético
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entre o HOMO e LUMO teóricos do complexo, correspondendo aos seus isômeros B e C,
respectivamente, -8,502 eV (tabela 14) e -8,436 eV (tabela 16).

Nas tabelas 21 foram

indicadas as TCMA teóricas para cada isômero mais próximas de 785 nm.

Tabela 21. Proposta das TCMA teóricas mais próximas de 785 nm do complexo [Cl(ptpy)Ru( bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6) e propriedades dos OM envolvidos nas TCMA: Energias, Simetria e Porcentagem dos
componentes no OM.

Isômero B
Simetria da TCML

Energia

Desdobramento ao

TCAM ao OM

(eV)

Nível metálico (eV)

na eq.22 (nm)

181 (LUMO+9)

-4,63

-4,63-(-8,50) = 3,87

854

A‟ x A” = A”

182 (LUMO+10)

-4,31

-4,31-(-8,50) = 4,19

789

A’ x A” = A”

183 (LUMO+11)

-4,27

-4,27-(-8,50) = 4,23

782

A’ x A” = A”

184 (LUMO+12)

-4,20

-4,20-(-8,50) = 4,30

769

A’ x A” = A”

185 (LUMO+13)

-3,88

-3,88-(-8,50) = 4,62

716

A‟ x A‟ = A‟

OM

M

x

A

=

P

OM

Sim.

E / eV

Ru 1

Ru 2

Cl 1

Cl 2

Bptz

ptpy 1

Ptpy 2

182

A”

-4,30

0,0365

2,5636

0,0000

0,0019

3,4407

2,2817

91,709

183

A”

-4,27

3,4760

0,0716

0,0065

0,0000

4,1266

90,568

1,7513

184

A”

-4,20

0,5771

0,2413

0,0051

0,0000

97,811

1,3230

0,0423

Isômero C
Simetria da TCML

Energia

Desdobramento ao

TCMA ao OM

(eV)

Nível metálico (eV)

na eq. 23 (nm)

182 (LUMO+10)

-4,30

-4,30-(-8,44) = 4,14

838

Ag x Bg = Bg

183 (LUMO+11)

-4,21

-4,21-(-8,44) = 4,23

803

Ag x A u = Au

184 (LUMO+12)

-4,21

-4,21-(-8,44) = 4,23

803

Ag x B g = Bg

185 (LUMO+13)

-3,79

-3,79-(-8,44) = 4,65

746

Ag x Ag = Ag

186 (LUMO+14)

-3,79

-3,79-(-8,44) = 4,65

746

Ag x Bu = Bu

OM

M

x

A

=

P

OM

Sim.

E / eV

Ru 1

Ru 2

Cl 1

Cl 2

Bptz

ptpy 1

Ptpy 2
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Au

-4,21

1,4621

1,4545

0,0017

0,0017

6,1030

45,620

45,376

184

Bg

-4,21

1,1446

1,1529

0,0019

0,0019

23,475

36,977

37,246
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Figura 66. OM ao complexo [Cl(ptpy)Ru( -bptz)Ru(ptpy)Cl](PF6)2 pelos quais haveria teoricamente TCMA
com energia próximo de 785 nm para: isômero B (a) LUMO+10, (b) LUMO+11, (c) LUMO+12; isômero C (d)
LUMO+11, (e) LUMO+12.

Para o isômero B deste complexo, a tabela 21 indica que somente a TCMA teórica
para o LUMO+12 (figura 67c) intensificaria as vibrações a” e a‟ uma vez que possui alta
densidade eletrônica no bptz.
Com relação à TCMA teóricas ao isômero C deste complexo, a tabela 21 denota que
haveria efeitos de simetria nesta excitação eletrônica na sua adsorção em duas nanopartículas.
A TCMA teórica ao LUMO+11 (figura 67d), uma vez que é permitida por simetria, geraria
baixa intensificação SERS conforme a proposta do mecanismo CT segundo Lombardi et
al[257,262,263]. Porém, a TCMA teórica para o LUMO+12 (figura 68e) é proibida por simetria
(Ag x Bg = Bg, tabela 22), cujo nível excitado possui contribuição significativa do bptz,
requerendo o acoplamento vibrônico de vibrações au ou bu do bptz. A intensificação SERS
pronunciada em 1353 cm-1 (bu) possibilita inferir que a interação com modos bu relaxaria as
limitações de simetria nesta ultima TCMA. Esta atribuição possibilitaria porque as vibrações
ag, bg e bu estão presentes na espectroeletroquímica SERS deste complexo (figura 66a e tabela
21); os termos de Herzberg-Teller interagem com a TCML HOMO  LUMO (763 nm) de
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simetria Bu (tabela 17) uma banda eletrônica forte, possibilitando mais definição às vibrações
bu nos espectros SERS. Esta hipótese possibilitaria explicar a maior intensificação SERS em
1353 cm-1 com relação a 700 cm-1.
A partir destas atribuições podem-se analisar os termos na equação 17. Os agregados
por concentrarem mais as linhas de campo elétrico[228,229], especialmente na presença de
complexos catiônicos, levam a uma maior quantidade de hot spots[240,342]; a ressonância
plasmônica mais próxima de em 785 nm especialmente na interação com as NPs-530 (figuras
62a1-5 e 62c1-4) em relação às NPs-520 (figuras 61a1-6 e 61c1-5) favorece mais o
mecanismo EM por meio do fator ( 1( )+2 0)2- . A intensificação proveniente deste último
é maior nas vibrações a‟ que a” do complexo num grupo de ponto adsorbato-nanopartícula CS
(tabela 21), e ag em relação à bg quando o mesmo é o C2h (tabela 20). Excitações RR deste
complexo também originam intensificação SERS no fator

-

2

+

, afetando mais as

vibrações a‟ que a” (tabela 21) com alta contribuição do bptz para as TCML no isômero B
(tabela 15); e as vibrações ag, bg, e 1353 cm-1 (bu) com alta contribuição do bptz nas TCML
para o isômero C (tabela 18) na tabela 20. Por fim, com relação às TCMA, a proposta teórica
sobre os seus valores mais próximos de 785 nm também conferem contribuições do fator
-

2

+

, afetando mais as vibrações a‟ e a” do bptz num grupo de ponto adsorbato-

nanopartícula CS (tabela 20) e para as vibrações ag, bg e bu do bptz quando o mesmo é o C2h
(tabela 20) Tais fatores são consistentes às intensificações SERS deste complexo quando
avaliadas num grupo de ponto C2h possuírem a seguinte ordem de intensificação: ag > bu
> au.

bg
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CONCLUSÕES

Nesta tese foram abordados o ligante bptz e novos complexos binucleares com
rutênios, caracterizados por meio de técnicas eletroquímicas e espectroeletroquímicas e
métodos teóricos. Tais estudos foram vitais à interpretação de Efeito SERS dos mesmos na
interação com nanopartículas de ouro.
Para o ligante bptz foram feitos diversos estudos para completar a sua caracterização.
A série de complexos binucleares tem diversidade em propriedades. Os desdobramento dos
potenciais redox dos rutênios aumenta na série de ligantes periféricos ptpy < Clphen em
função do comportamento mais competidor ou doador de densidade eletrônica a rutênios.
A caracterização do Efeito SERS para bptz revelou a formação de hot spots com
ligações químicas a duas nanopartículas de ouro em certas condições de titulação, modeladas
pelos mecanismos EM e CT-MA. Nos complexos, as espectroeletroquímicas SERS
modelaram sua interação a uma nanopartícula de ouro; similaridade ao perfil SERS do bptz
nas titulações revelou formação de hot spots com ligações químicas a duas nanopartículas. O
tratamento pelo mecanismo CT-MA baseou-se na proposta de Lombardi et al, pelo qual o
Efeito SERS na interação com o complexo binuclear de rutênio e bptz possuindo o ligante
periférico Clphen foi proposto aos mecanismos EM e CT, e a supermolécula com o ligante
ptpy possuía também o mecanismo CT-MA.
Conclui-se que o bptz e seus complexos são sondas propícias para o Efeito SERRS,
cuja interação com o ouro forma uma nova entidade química com propriedades distintas
relativo às espécies livre, caracterizadas por diversas técnicas espectroeletroquímicas.
Principalmente, surge uma nova forma de avaliar espectros SERRS de nanopartículas, pelo
qual sua banda de acoplamento plasmônico não deve excluir estudos associados ao
mecanismo CT.
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