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RESUMO

Os complexos de rutênio há algumas décadas são estudados visando à aplicação
em medicina, catálise e fotoquímica. Particularmente, com interesse voltado para a área
médica, novos compostos têm sido desenvolvidos para substituir a cis-platina no
tratamento do câncer, uma vez que este medicamento atua numa gama restrita de tipos
de tumores e apresenta efeitos colaterais.
O objetivo deste trabalho de pesquisa foi obter compostos polinucleares que
possam reunir, em uma única espécie, duas ou três unidades de rutênio biologicamente
relevantes. Compostos já conhecidos pela potencialidade antitumoral própria cis-[RuCl2(dmso)4] e [Ru2Cl(AcO)4] - foram escolhidos como unidades de construção.
Os compostos 4,4´-bipiridina e a 4-cianopiridina foram utilizadas como ligantes de
ponte para unir estas unidades. Duas rotas diferentes para a obtenção dos compostos
polimetalados foram propostas, sendo a escolha dependente do ligante-ponte utilizado.
Três complexos precursores foram preparados modificando-se procedimentos já
descritos, e novos compostos – um monômero e quatro polimetalados – foram
sintetizados.
Todos os complexos obtidos foram caracterizados por meio de medidas de
análise elementar (CHN), espectroscopia eletrônica (UV-VIS-NIR) de soluções e de
sólidos, espectroscopia vibracional (IV), e análise termogravimétrica (TGA). A técnica
1

de H RMN e medidas de susceptibilidade magnética também foram utilizadas em
alguns casos.
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ABSTRACT

Ruthenium complexes have been studied for some decades for use in Medicine,
catalysis and photochemistry. Regarding applications in the medical field, new
compounds have been developed to substitute cis-platin in cancer treatment, since it has
side effects and works on a restricted range of tumours.
The objective of this research was to obtain polinuclear compounds that could
combine, in one single structure, two or three known biologically active ruthenium units.
Compounds known to exhibit antitumoral activity - cis-[RuCl2(dmso)4] and
[Ru2Cl(AcO)4] - were chosen as building blocks. The 4,4´-bipyridine and 4-cianpyridine
compounds were used as bridging ligands to connect these units. Two different synthetic
routes were designed to obtain the polinuclear compounds being the choice dependent of
the bridging ligand. Three precursors were prepared by modified procedures, and new
compounds – one monomer and four polinuclear – were synthesized.
All obtained compounds were characterised by elemental analysis (CHN),
electronic spectroscopy (UV-VIS-NIR) in solutions and solid state, vibrational
1

spectroscopy (IR), and thermogravimetric analysis (TGA). The H NMR technique and
magnetic susceptibility measurements were also used in some cases.
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ABREVIAÇÕES

ABREVIAÇÃO

SIGNIFICADO

4,4’-bipy

4,4’-Bipiridina

4-CNpy

4-Cianopiridina

dmso

Dimetilsulfóxido

AcO

Íon Acetato

COMPOSTOS UTILIZADOS E PREPARADOS

o

N . DO COMPOSTO

FÓRMULA MOLECULAR

I

cis-[RuCl2(dmso)4]

II

[Ru2Cl(AcO)4]

III

{[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}

IV

[RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)]

V

{(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2}

VI

{(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2

VII (Rota 1)
VIII
IX (Rota 2)

{(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6)
{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}
{(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6)
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1 - INTRODUÇÃO

1.1 – A Química Medicinal e a Descoberta de Novas Drogas:

A Química Medicinal é a ciência que lida com a descoberta ou design de novos
produtos químicos e seu desenvolvimento como fármacos. Ela pode envolver a síntese de
novos compostos, investigações da relação entre a estrutura natural e/ou compostos
sintéticos e as respectivas atividades biológicas, elucidação de suas interações com
diversos tipos de receptores (incluindo enzimas e DNA), estudos sobre sua absorção,
transporte, propriedades de distribuição, e transformações metabólicas. Esta ciência, na
sua forma mais crua, tem sido praticada por centenas de anos. O homem tem procurado
pela cura de doenças através do consumo de ervas, bagas, raízes e cascas de árvores.
Algumas destas tentativas de cura clínica obtiveram sucesso; entretanto, apenas há cerca
de 100-150 anos os princípios ativos destas fontes naturais foram isolados, caracterizadas,
e então conhecidos.
Se o modo randômico de descoberta de novas drogas continuasse como
antigamente, poucas doenças seriam tratáveis hoje. Produtos naturais constituem uma
pequena porcentagem das drogas disponíveis no mercado atual. Tipicamente, quando um
produto natural tem o seu princípio ativo encontrado, ele é quimicamente modificado de
modo a aprimorar suas propriedades. Como resultado dos avanços em métodos de síntese
e separação e nas técnicas bioquímicas desde o final da década de 1940, uma aproximação
mais racional à descoberta de drogas tem sido possível, isto é, aquela que envolve o
elemento de design.
Geralmente o uso clínico das drogas não é descoberto com rapidez. O que é mais
provável de ser descoberto é um composto precursor. O precursor é um protótipo de
composto que apresenta as atividades biológicas ou farmacêuticas desejadas, mas pode ter
muitas outras características não desejáveis, por exemplo, alta toxicidade, outras
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atividades biológicas, insolubilidade, ou problemas de metabolismo. A estrutura do
precursor é então modificada por meio de síntese para amplificar a atividade desejada e
minimizar ou eliminar as propriedades indesejáveis [1]. Dependendo do tipo de metal, a
coordenação a drogas orgânicas é considerada como uma maneira de melhorar o
desempenho das mesmas: por exemplo, o ibuprofeno coordenado ao zinco é mais efetivo
como anti-inflamatório do que o ligante isolado, e acredita-se que a droga antitumoral
bleomicina quebra o DNA devido à ação do complexo de ferro(III) via ativação do
oxigênio. Dentro do contexto da Química Medicinal, mas envolvendo metais, um dos
exemplos mais conhecidos de descoberta, desenvolvimento de novas drogas, e aplicação
no tratamento de doenças é a cis-platina [2].

1.2 – A Descoberta da cis-Platina e Alternativas ao Seu Uso:

A descoberta da atividade antitumoral da cis-platina foi ao acaso, quando Barnett
Rosemberg et al. estudavam os efeitos de campos elétricos sobre o crescimento celular
bacteriano. Quando a corrente alternada era fornecida através de eletrodos de platina para
o crescimento das bactérias, a divisão celular era interrompida, e elas passavam a crescer
na forma de longos filamentos, que era o mesmo fenômeno que ocorria quando as
bactérias eram tratadas com agentes alquilantes. Encontrou-se que os íons platina eram
liberados dos eletrodos durante a eletrólise e, na presença de sais de amônio e luz, a cisdiaminodicloroplatina(II) (cis-[Pt(NH3)2Cl2] – cis-platina) era gerada (FIGURA 1.1 (a))
[1-3].
Atualmente os complexos de platina estão entre os mais utilizados para o
tratamento do câncer. A cis-platina tem sido utilizada com grande sucesso,
particularmente no tratamento de cânceres testiculares e ovarianos, e há um aumento do
seu uso em tratamentos de tumores de bexiga, cervical e cabeça/pescoço. Entretanto,
este uso pode resultar em efeitos colaterais, sendo o principal deles a nefrotoxicidade. A
busca por outros complexos de platina com efeitos colaterais menores levou ao uso
clínico da segunda geração de agentes antitumorais que é exemplificado pela
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carboplatina – cis-[Pt(NH3)2(C6H6O4)] (FIGURA 1.1 (b)). A descoberta de que certos
tumores podem desenvolver resistência às drogas com platina(II) impulsionou, então, o
desenvolvimento da terceira geração de agentes antitumorais, sendo que alguns deles são
complexos octaédricos de platina(IV) (FIGURA 1.1 (c)) [4].

(a)

(b)

(c)
FIGURA 1.1: (a) cis-Platina. Exemplos da Segunda e Terceira Gerações de PlatinoDrogas: (b) Carboplatina e (c) cis,trans,cis-[PtCl2(O2CPr)2(NH3)(C6H13N)] [4]

Embora seja possível e altamente desejável que novas platino-drogas participem
de testes clínicos e que superem com sucesso os limites da cisplatina, nestas últimas
décadas tem sido observado um crescente interesse por compostos de coordenação de
outros metais de transição como potenciais agentes antitumorais. O principal objetivo
desta área de pesquisa foi, e ainda é, a descoberta de complexos que possam ser ativos
contra os tipos de tumores que não respondem, ou adquirem resistência, à cisplatina.
Uma toxicidade menor é notadamente uma característica fundamental para qualquer
novo complexo ativo sob desenvolvimento clínico.
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Muitas classes de compostos de coordenação e derivados organometálicos foram
testados em modelos de tumores com tal objetivo, e alguns resultados promissores foram
obtidos com derivados de diferentes metais (p.ex., Ga, Rh, Au, Ti e Ru) [5]; aqui serão
abordados compostos de rutênio que apresentam potencial atividade antitumoral.
1.3 – Propriedades Antitumorais dos Complexos de Rutênio:
Os compostos de rutênio têm sido submetidos a vários estudos sobre o
comportamento químico e potenciais aplicações médicas. Ênfase particular tem sido
dada à verificação de possíveis propriedades antitumorais de complexos de rutênio com
ligantes biologicamente ativos. Vários trabalhos publicados sugerem que o rutênio é um
íon metálico dotado de um alta propensão de ligação com o DNA [5-8]: a intercalação
com as bases nucleotídicas e interações superficiais com o esqueleto de fosfato do DNA
– que dependem, respectivamente, da natureza dos ligantes empregados e da arquitetura
tridimensional dos complexos – já foram observados.
Outras evidências apontam o rutênio como um agente antitumoral interessante.
Em particular, uma série de resultados indicam a propensão do rutênio a ligar-se à
células tumorais.

97

Ru e

103

Ru são distribuídos em tecidos tumorais com níveis maiores

do que aqueles em tecidos normais (cerca de 5 vezes mais do que no músculo). Esta
distribuição seletiva poderia ser facilitada pelo transporte via transferrina, conforme
sugerido por Srivastava et al. [9], que baseou sua teoria no conceito de que as células
tumorais possuem uma necessidade maior de ferro e consequentemente apresentam um
número maior de receptores de transferrina (FIGURA 1.2). A ligação à transferrina
deveria ser favorecida pela similaridade do rutênio ao ferro, que pertencem ao grupo
VIII de metais de transição. É então concebível que o rutênio, uma vez alcançado o nível
plasmático, liga-se à transferrina sendo transportado aos tecidos como um complexo de
rutênio-transferrina [6, 7].
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FIGURA 1.2: Distribuição Seletiva Preferencial de Íons de Rutênio Através do
Transporte da Transferrina [6]

1.4 – Complexos de Rutênio(II)-Dimetilsulfóxido:
Um pequeno grupo de complexos de rutênio (II) pertence a esta série, que são
derivados do cis e trans-diclorotetrakisdimetilsulfóxido rutênio (II) – [RuCl2(dmso)4].
Tais compostos não são influenciados pelo potencial redox do tecido tumoral e são
estáveis no estado de oxidação +2 [6-12].
A importância medicinal do cis-[RuCl2(S-dmso)3(O-dmso)] foi descrita nos anos
70. Este complexo mostrou ser um bom agente anticancerígeno, apresentando atividade
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semelhante à da cisplatina. A descoberta desencadeou uma série de estudos sobre a
atividade biológica do sistema. Do ponto de vista clínico, constatou-se que os complexos
de rutênio-sulfóxido poderiam apresentar vantagens em relação aos de platina por
exibirem menor toxicidade
O complexo trans-[RuCl2(S-dmso)4] também tem sido explorado quanto às
propriedades biológicas, e foi constatado que ambos os isômeros apresentam
propriedades mutagênicas, exibem boa atividade antitumoral, e interagem com as bases
nucleotídicas do DNA. A atividade biológica do trans-[RuCl2(S-dmso)4] é comparável
ao do cis-[RuCl2(S-dmso)3(O-dmso)4], porém o primeiro é cerca de dez vezes mais
tóxico do que o segundo, conforme foi constatado em estudos com o carcinoma
pulmonar de Lewis [6-14]. A TABELA 1.1 faz uma comparação entre as atividades
biológicas dos complexos cis e trans.

TABELA 1.1: Comparação das Atividades
Biológicas do cis e trans-[RuCl2(dmso)4] [6]
Atividade Biológica
Toxicidade (LD50 em Camundongos)
Efeitos em Bactérias :
- Mutagenicidade (Teste Ames)
- Citotoxicidade
Ligação ao DNA :
- In vitro com DNA de Bezerro
- In vivo com Células V79
Atividade Antitumoral :
- Formação de Metástase no Pulmão
- Tempo de Sobrevida

Isômero cis
+

Isômero trans
++++

+++
+

+
+++

++
++

++++
++++

+++
+++

++++
++++

Embora o cis-complexo não seja muito tóxico (LD50 = 1 g/kg), acredita-se que as
elevadas doses (600 mg/kg) necessárias para atingir efeitos similares aos da cisplatina
(0,52 mg/kg) possam restringir sua aplicação a animais. O composto ainda apresenta
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atividade antitumoral nos sistemas L1210 de leucemia linfóide, P388 de leucemia
linfocítica, carcinoma de Ehrlich, melanoma B16, e carcinoma mamário MCa [6].
1.5 – Tetracarboxilatos de Dirutênio (II/III):
Outra classe de compostos de rutênio que tem sido investigada para os mesmos
fins é a dos tetracarboxilatos de dirutênio. Keppler et al. [15] investigou a atividade
antitumoral de dois tetracarboxilatos de dirutênio solúveis em água – [Ru2Cl(O2CR4)]
(onde R = CH3 e CH2CH3) -, e encontrou que eles apresentavam alguma atividade no
sistema P388 de leucemia. Compostos do tipo M3[Ru2(O2CR)4(H2O)2].4H2O, com M =
+

+

-

Na ou K e R = m ou p-C6H4SO3 , apresentaram atividade antitumoral no sistema CoLo
320DM, sendo que houve morte celular de 3 a 4,5 vezes maior em comparação com o
sistema HeLa – o que é algo incomum e oposto ao comportamento observado para a
ação da cis-platina

[9-20]. Os tetracarboxilatos de dirutênio apresentam uma estrutura

muito peculiar: o centro dimetálico apresenta uma valência mista - [Ru2]

+5

. Os

recobrimentos dos orbitais d para a formação da ligação múltipla M-M resultam em
determinados níveis de energia ; os níveis de energia dos orbitais antiligantes π* e δ*
podem apresentar três diferentes ordens relativas - π* = δ*, π* << δ* ou π* >> δ* dependendo do estado de oxidação do núcleo dimetálico, do tipo de ligante de ponte
equatorial, e do tipo e número de ligantes axiais. A maior parte dos complexos de
[Ru2]

+5

possuem orbitais π* e δ* degenerados, com 3 elétrons desemparelhados,
2

4

2

3

levando a uma configuração eletrônica do tipo (σ) (π) (δ) (δ*π*) ; estas espécies
apresentam propriedades magnéticas únicas e estabilidade incomum. Os quatro
carboxilatos ligam-se aos metais, formando uma estrutura chamada de "lanterna" ou
"gaiola" [21-28].
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1.6 - State of Art da Pesquisa de Agentes Antitumorais com Metais de Transição:

Nos últimos anos vários grupos de pesquisa têm feito esforços para racionalizar o
design de complexos não-convencionais de platina que violam as relações originais de
estrutura-atividade como, p.ex., compostos transplatinos e polinucleares; além disso,
esforços também têm sido direcionados no design de outros agentes antitumorais com
metais de transição. As possíveis vantagens no uso de outros íons não-platínicos podem
envolver sítios de coordenação adicionais, alterações na afinidade com ligantes e cinéticas
de substituição, mudanças no estado de oxidação e aproximações fotodinâmicoterapêuticas.
O arsenal quimioterápico depende da compreensão dos agentes existentes sob um
novo olhar nos modos de ataque. Esta busca já permitiu a delineação de vários detalhes
dos modos de ligação e da natureza das interações com o DNA de vários compostos
metálicos. Particularmente, os últimos vinte anos têm apontado às propriedades
interessantes de complexos de rutênio, que mostram potencialidade para o
desenvolvimento de drogas inovadoras para a quimioterapia do câncer. Há três principais
aspectos que caracterizam estes complexos:

1) O grupo de compostos desenvolvidos por Bernhard K. Keppler, na
Universidade de Heidelberg, que mostrou uma singular e altamente eficaz ação
sobre tumores colo-retais [15, 29-31];

2) O desenvolvimento da hipótese de “ativação por redução”, que aumenta a
toxicidade seletiva de massas tumorais em comparação à tecidos saudáveis
[32-34];

3) A atividade potencial contra a metástase de tumores sólidos pelos complexos
de rutênio-sulfóxido [35-38].
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Essas últimas experiências conduziram um composto a ser submetido ao
desenvolvimento clínico, e que já completou a primeira fase de testes no Instituto do
Câncer da Holanda, em Amsterdã, para a determinação da dosagem mínima para
tratamento. Este composto – o trans-imidazoldimetilsulfóxidotetraclororutenato (III) de
imidazólio, conhecido como NAMI-A (FIGURA 1.3) – é o resultado de uma série de
estudos com complexos de rutênio-sulfóxidos, que mostraram diferentes graus de
atividade contra tumores sólidos, mas com uma característica comum: a total falta de
citotoxicidade para células tumorais in vitro [39-41].

Cl
Cl

SOMe 2 Cl
Ru
Cl

+

NH

NH

N
NH
FIGURA 1.3: Estrutura do Complexo NAMI-A [39].

1.7 - Principais Grupos de Pesquisa Médica com Rutênio em Atividade:
Em relação aos complexos de rutênio(II), podemos destacar os trabalhos
desenvolvidos na Fundação Callerio, sediada na Universidade de Trieste, Itália.
Liderado pelo Prof. Gianni Sava, o projeto “Intracellular and Extracellular Targets for
Antitumor Activity of Ruthenium Complexes” [39] reúne oito grupos de pesquisa,
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situados em diferentes universidades européias, num esforço conjunto do conhecimento
científico contra o câncer (FIGURA 1.4). Os principais objetivos do projeto são:
1) Testar in vitro complexos de rutênio (e outros do grupo VIII dos metais de
transição) para selecionar aqueles que potencialmente apresentarão atividade
in vivo;
2) Identificar a natureza e a relevância biológica da interação dos complexos de
rutênio com os componentes da matriz extracelular;
3) Determinar a existência de um receptor na membrana celular para os
complexos de rutênio, responsável pelos efeitos não-citotóxicos nos tumores
sólidos em metástase;
4) Identificar uma estrutura química e um alvo biológico para o tratamento
seletivo de tumores sólidos em metástase pela interferência no mecanismo
que sustenta o crescimento maligno.
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FIGURA 1.4: Grupos de Pesquisa que Participam do Projeto
“Intracellular and Extracellular Targets for Antitumor Activity
and Toxicity of Ruthenium Complexes” [39]

Os grupos de pesquisa participantes apresentam uma vasta e integrada
competência na obtenção e estudo de compostos inorgânicos, o que pode auxiliar na
identificação de uma nova estratégia para o estudo de novas drogas de metais de
transição para o uso na quimioterapia. Entre os oito grupos, quatro são responsáveis pela
síntese e caracterização de novos complexos:
•

Universidade de Sevilha – grupo do Prof. Francisco Gonzalez-Vilchez;

•

Royal College of Surgeons in Ireland – grupo do Prof. Kevin Nolan;

•

Universidade de Viena – grupo do Prof. Bernhard Keppler;

•

Universidade de Leiden – grupo do Prof. Haasnoot Jaap.
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2 - OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é a investigação da possibilidade de interação entre os
complexos de rutênio cis-[RuCl2(dmso)4] (FIGURA 2.1 (a)) e [Ru2Cl(AcO)4]
(FIGURA 2.1 (b)), via um ligante de ponte. Tanto o complexo [Ru2Cl(AcO)4] quanto o
cis-[RuCl2(dmso)4] já apresentam potencialidade antitumoral próprias – assim, deseja-se
isolar compostos polinucleares que possam reunir, em uma única espécie, duas ou três
unidades biologicamente relevantes. Na literatura, não há relatos sobre compostos
dimetálicos associados a monômeros de rutênio. Os ligantes escolhidos para serem
empregados como ponte entre as unidades metálicas são bases N-heterocíclicas, com
dois pontos de coordenação idênticos – como é o caso da 4,4’-bipiridina - ou diferentes
– como no caso da 4-cianopiridina (FIGURA 2.2).
O trabalho tem grande ênfase no desenvolvimento de metodologia de síntese. A
caracterização dos produtos obtidos foi efetuada principalmente por meio de análise
elementar, espectroscopia de absorção eletrônica (UV-VIS-IR), espectroscopia
vibracional no infravermelho e medidas de análise térmica (TGA). Outras técnicas
analíticas como susceptibilidade magnética e ressonância magnética nuclear de prótons
1

( H RMN) foram empregadas respectivamente em alguns compostos de dirutênio (II/III)
e rutênio (II) obtidos.
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(a)

(b)
FIGURA 2.1: Complexos Precursores de Rutênio/Dirutênio:
(a) cis-[RuCl2(dmso)4]; (b) [Ru2Cl(AcO)4].
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N

N

(a)

N

C

N

(b)

FIGURA 2.2: Ligantes de Ponte N-Heterocíclicos:
(a) 4,4’-Bipiridina; (b) 4-Cianopiridina.
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3 – PARTE EXPERIMENTAL

3.1 - Reagentes e Solventes:
Na TABELA 3.1.1 segue a relação de reagentes e solventes empregados.

TABELA 3.1.1 - Reagentes e Solventes Utilizados nas Sínteses e Análises

Substância
Cloreto de Rutênio (III) Hidratado
4,4'-Bipiridina
4-Cianopiridina
Hexa-flúor-fosfato de Amônio
Acetonitrila
Diclorometano
Dimetilsulfóxido
Éter Dietílico
Metanol
2-Propanol

Fórmulas e
Abreviatura
RuCl3.nH2O
4,4'-bipy
4-CNpy
NH4PF6
CH3CN
CH2Cl2
dmso
----MeOH
2-PrOH

Procedência
Aldrich
Aldrich
Aldrich
Aldrich
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck
Merck

3.2 – Procedimentos de Síntese:
3.2.1 - Complexos Precursores:
a) cis-[RuCl2(dmso)4] (Composto I):
A síntese do complexo precursor diclorotetrakis(dimetilsulfóxido)rutênio (II) foi
baseada naquela descrita na literatura [42, 43]:
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Dissolveu-se 1,000 g de RuCl3.nH2O (4,82 mmol) em 5,0 mL de dmso

(70

mmol); a solução obtida foi refluxada por aproximadamente 5 minutos em atmosfera de
N2; foram então adicionados 15 mL de acetona, e a solução foi mantida sob refrigeração
até ocorrer a precipitação de um sólido amarelo (que ocorreu depois de 2 dias). Filtrouse a solução, e o sólido obtido foi lavado com 30 mL de acetona, e depois com 30 mL de
éter, e então mantido em dessecador sob vácuo por 2 semanas. Rendimento: 87%.
b) [Ru2Cl(AcO)4] (Composto II):
A síntese deste composto foi efetuada no nosso grupo de pesquisa com base no
procedimento descrito na literatura [21, 44].
c) {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (Composto III):
A síntese deste composto foi efetuada com base no procedimento descrito
literatura [45].

Duas etapas foram necessárias: a primeira para preparar o aquo-

complexo e a segunda para isolar o derivado contendo dmso:
(1) Preparação do composto {[Ru2(AcO)4(H2O)2](PF6)} a partir do [Ru2Cl(AcO)4]:
0,366 g de [Ru2Cl(AcO)4] (0,709 mmol) foram dissolvidos em 190 mL de água
desionizada, sob atmosfera de N2, após 1 h de agitação. Adicionou-se 0,114 g de
Ag2SO4 (0,366 mmol), e a mistura foi mantida sob agitação por 30 minutos, em
atmosfera de N2; o AgCl formado foi removido através de uma filtração simples.
À solução foram adicionados 0,300 g de NH4PF6 (1,84 mmol) que permaneceu
sob agitação por 15 minutos, sob atmosfera inerte. O volume da solução, que
adquiriu uma cor vermelho-alaranjada, foi reduzido por rotoevaporação à 5 mL,
num banho-maria com temperatura entre 30-35 °C, e então foi mantido sob
refrigeração

por

4

dias,

resultando

na

formação

de

cristais

de
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{[Ru2(AcO)4(H2O)2](PF6)}. Com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, a soluçãomãe foi removida, transferida para outro recipiente, e mantida por refrigeração
por mais 4 dias; houve a formação de mais material cristalino.
(2) Preparação

do

composto

{[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}

a

partir

do

{[Ru2(AcO)4(H2O)2](PF6)}: os cristais obtidos na etapa anterior foram
dissolvidos em 4,0 mL de dmso e a solução foi mantida sob agitação em
temperatura ambiente por 1h. Adicionou-se 20 mL de tolueno, gotejando-se
lentamente, sob agitação por 15 minutos, para induzir a precipitação de um
sólido vermelho. Filtrou-se a mistura e o sólido vermelho obtido foi dissolvido
em 10 mL de CH2Cl2. Adicionou-se lentamente 40 mL de éter dietílico, e a
mistura foi mantida sob refrigeração por 4 dias. O precipitado formado foi
isolado por filtração, lavado com 30 mL de éter dietílico, e mantido em
dessecador sob vácuo.
Visando otimizar o processo de síntese e aumentar o rendimento, foram
desenvolvidas outras 3 rotas sintéticas ("Alternativas 1, 2 e 3" – TABELA 3.2.1),
baseadas no que foi descrito acima, mas variando as quantidades de reagentes e volume
de solventes. Além disso, modificou-se a etapa (2): os cristais aquo-complexos foram
dissolvidos em 5,0 mL de dmso (70,4 mmol) e mantidos sob agitação em temperatura
ambiente por 1h; adicionou-se 20 mL de tolueno para a precipitação do sólido vermelho,
sob agitação por 30 minutos. O tolueno foi removido com uma pipeta de Pasteur; o
sólido foi então dissolvido em 10 mL de CH2Cl2 e adicionou-se lentamente 40 mL de
éter dietílico, e a mistura foi mantida sob refrigeração por 4 dias. O precipitado formado
foi isolado por filtração, lavado com 30 mL de éter dietílico e mantido em dessecador
sob vácuo.
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TABELA 3.2.1 - Comparação das Rotas Sintéticas Usadas
para a Obtenção do Complexo {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}
Rota
Sintética
Original
Adaptada
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Quantidade de
[Ru2Cl(AcO)4] (g)
0,480
0,366
0,417
0,570
0,501

Volume de
H2O (mL)
8 (à 40 °C)
190 (à Tamb)
210 (à Tamb)
210 (à Tamb)
210 (à Tamb)

Rendimento ao
Final de (2)
58%
23%
70%
65%
57%

3.2.2 - Complexos Derivados com Ligantes Piridínicos:
a) [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (Composto IV):

Em 100 mL de CH2Cl2 dissolveu-se 0,500 g (0,103 mmol) de

cis-

[RuCl2(dmso)4], e adicionou-se 0,162 g de 4,4’-bipiridina (0,104 mmol). A mistura
permaneceu sob agitação, à temperatura ambiente, por 2 h. Após a rotoevaporação do
solvente, o sólido isolado foi lavado com acetona para remover o excesso de ligante e
dimetilsulfóxido livres. O produto obtido foi mantido em dessecador sob vácuo por 2
dias. Rendimento: 89%.
b) {(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2} (Composto V):

Dissolveu-se 0,100 g de [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (0,180 mmol) em 60 mL de
CH2Cl2; adicionou-se 0,088 g de cis-[RuCl2(dmso)4] (0,180 mmol) dissolvido em 40
mL de CH2Cl2, e a mistura resultante permaneceu sob agitação, à temperatura ambiente,
em atmosfera de N2, por 2 h. A solução foi rotoevaporada, e o sólido isolado foi
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recristalizado em CH2Cl2 e éter, e posteriormente seco em dessecador sob vácuo por 2
dias. Rendimento: 82%.
c) {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2 (Composto VI):

Dissolveu-se 0,201 g de [Ru2Cl(AcO)4] (0,300 mmol) em 100 mL de água
desionizada, e adicionou-se 0,062 g de Ag2SO4 (0,190 mmol) dissolvidos em 10 mL de
água desionizada; a solução resultante foi mantida sob agitação, a 40 °C, em atmosfera
de N2. Após 1 h, a solução foi resfriada à temperatura ambiente e o AgCl formado foi
removido por filtração simples. Foram adicionados 0,343 g de NH4PF6 (2,10 mmol), sob
agitação, à solução vermelho-alaranjada. Dissolveu-se 0,215 g de 4,4’-bipiridina (1,30
mmol) em 20 mL de metanol. Esta solução foi lentamente adicionada à anterior, e a
mistura resultante ficou sob agitação, à temperatura ambiente, sob atmosfera de N2, por
5 minutos. O precipitado obtido foi filtrado e lavado com 40 mL de água desionizada e
20 mL de metanol, e mantido em dessecador sob vácuo por 4 dias. Rendimento: 79%.
d) {(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (Composto VII – Rota 1):

Foi dissolvido 0,1007 g (0,18 mmol) de [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] em 40 mL de
CH2Cl2, e a solução obtida foi mantida sob agitação, em atmosfera de N2, por 5 minutos.
0,0648 g (0,09 mmol) de {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} foi dissolvido em

20 mL de

CH2Cl2, e a solução obtida foi adicionada lentamente à anterior. Após a mistura das
soluções houve a formação de um precipitado vermelho-alaranjado; a mistura foi
mantida sob agitação por mais 15 minutos, e então foi filtrada à vácuo e lavada com 30
mL de acetona. O sólido isolado foi mantido em dessecador sob vácuo por 2 dias.
Rendimento: 91%.
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e) {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)} (Composto VIII):
Esta rota sintética foi adaptada com base naquelas descritas na literatura [45, 45]:
Dissolveu-se 0,261 g de [Ru2Cl(AcO)4] (0,38 mmol) em 90 mL de água
desionizada, e adicionou-se 0,087 g de Ag2SO4 (0,27 mmol) dissolvidos em 10 mL de
água desionizada; a solução resultante foi mantida sob agitação, a 40 °C, em atmosfera
inerte. Após 1 h, a mistura foi resfriada à temperatura ambiente e o AgCl formado foi
removido por filtração simples. Foi adicionado 0,440 g de NH4PF6 (2,7 mmol), sob
agitação, à solução vermelho-alaranjada. Dissolveu-se 0,236 g de

4-CNpy (2,2

mmol) em 10 mL de 2-propanol, e esta solução foi lentamente adicionada à anterior; a
mistura resultante foi mantida sob agitação e atmosfera inerte, à temperatura ambiente,
por 5 min.. O precipitado amarelo obtido foi filtrado e lavado com 40 mL de água
desionizada e 20 mL de 2-propanol, e mantido em dessecador sob vácuo por 4 dias.
Rendimento: 72%.
f) {(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (Composto IX – Rota 2):

Dissolveu-se 0,076 g de cis-[RuCl2(dmso)4] (0,157 mmol) em 30 mL de CH2Cl2 ;
adicionou-se 0,060 g de {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)} (0,076 mmol) dissolvido em 40
mL de CH2Cl2, e a mistura obtida foi mantida sob refluxo, em atmosfera de N2, por 2 h.
O volume da solução foi reduzido à 20 mL e foram adicionados 60 mL de éter, e a
mistura final foi mantida por 1 semana sob refrigeração. O precipitado formado foi
filtrado, lavado com 30 mL de éter dietílico e mantido em dessecador sob vácuo por 4
dias. Rendimento: 69%.
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3.3 - Técnicas de Análise e Instrumentação:
3.3.1 - Determinação de C, H, N:
As porcentagens de C, H e N dos precursores e dos derivados piridínicos foram
determinadas pela Central Analítica do IQ-USP, num instrumento de marca Perkin
Elmer, modelo 2400 CHN.
3.3.2 - Espectros Eletrônicos:
Para o registro dos espectros de absorção na região UV-VISÍVEL, em solução,
foram utilizados os aparelhos Hitachi, modelo U-2000, de feixe duplo, e o UV-Visible
Spectrophotometer Shimadzu, modelo UV-1650PC, também de feixe duplo. Para a
obtenção dos espectros eletrônicos, as amostras foram colocadas em cubetas de quartzo
de caminho óptico igual a 1,0 cm.
No caso dos espectros eletrônicos de sólidos, foram utilizados o aparelho UVVIS Recording Spectrophotometer Shimadzu, modelo UV-2401 PC, adaptado com esfera
de integração, para a varredura no intervalo de comprimento de onda de 250 a 800 nm, e
o aparelho Guided Wave, modelo 260, com fibra óptica, para a varredura no intervalo de
comprimento de onda de 350 a 1.600 nm. Para os registros no primeiro
espectrofotômetro, as amostras foram homogeneizadas com BaSO4 (marca Allied
Signal/Riedel-deHäen) e esta mistura foi compactada num suporte disponível do
equipamento. Os espectros foram registrados como λ (nm) versus R% (reflectância); o
software do equipamento (UVPC Personal Spectrsocopy Software - Version 3.7)
converte os valores de refletância em unidades KM (Kubelka-Munk) que, sob certas
condições, é diretamente proporcional à absorbância. O modelo de espaço colorimétrico
de Kubelka-Munk é um modelo matemático utilizado para descrever a reflectância de
amostras opacas; ele considera a absorção e a difração que ocorrem numa amostra
colorida de espessura fixa, em comprimentos de onda da região visível do espectro
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eletromagnético. No segundo equipamento, as medições são feitas in situ com o auxílio
de uma fibra ótica, sem necessidade de diluição da amostra.
As deconvoluções dos espectros eletrônicos obtidos em solução e de sólidos
foram estimadas manualmente.
3.3.3 - Espectros Vibracionais:
Os espectros vibracionais na região do infravermelho foram obtidos no
equipamento Bomem, pela Central Analítica do IQ-USP, e no equipamento FTIR,
-1

modelo PRS-INT, série 192, com software MIDAC GRAMS/386, de resolução 4 cm , e
média de 5 varreduras por espectro. As amostras foram todas preparadas em pastilhas de
-1

KBr, viabilizando o registro adequado do espectro na região de 4.000 a 400 cm .
3.3.4 - Análises Termogravimétricas:
As análises termogravimétricas foram realizadas no aparelho Shimadzu, modelo
TGA-50. As amostras foram aquecidas em cadinho de platina, a razão de 10 °C/min, sob
atmosfera de ar comprimido, fluxo de gás de 50 mL/min.
3.3.5 – Outras Técnicas Analíticas Empregadas:
Para a 4,4´-bipiridina e os compostos de Ru(II) obtidos com esse ligante, foram
1

realizadas análises de ressonância magnética nuclear de próton ( H RMN), com soluções
em CDCl3 versus TMS, que foram determinadas pela Central Analítica do IQ-USP, num
instrumento de 200 MHz.
No

caso

dos

compostos

{(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2,

{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}
foram

realizadas

medidas

e
de

susceptibilidade magnética na Electrobalance Cahn, modelo DTL 7500, com campo
magnético de 1 Tesla; o padrão utilizado foi o {Hg[Co(SCN)4]}. O procedimento
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seguido para a medição da susceptibilidade magnética é o Método de Faraday, que é
resumido a seguir:
1. Suspensão do recipiente para amostras à balança de Faraday: para as
medidas são necessários de 10 a 30 mg de amostra, e como padrão podem ser
utilizados os compostos {Hg[Co(SCN)4]} (com κ = 16,44x10
-1

-6

unidades

CGS.Gauss , a 20 °C, e θ = +10°) ou {[Ni(en)3](S2O3)} (com
-6

κ =

-1

11,04x10 unidades CGS.Gauss , a 20 °C, e θ = -43°);
2. Pesagem do recipiente vazio na ausência de campo magnético(A) e do
recipiente vazio na presença de campo magnético (B): a diferença obtida
entre as medidas (B – A) fornece o valor δ (referente ao efeito paramagnético
da platina do suporte da balança) que deve ser subtraído das outras medidas;
3. Pesagem do recipiente contendo o composto padrão na ausência de campo
(C) e do recipiente contendo o composto padrão na presença de campo (D):
a diferença (C – A) eqüivale à massa de padrão utilizada (mpadrão), e (D – C)
fornece o valor de

∆padrão, a ser usada no cálculo da susceptibilidade

magnética;
4. Pesagem do recipiente contendo o composto amostra na ausência de campo
(E) e do recipiente contendo o composto amostra na presença de campo (F):
a diferença (E – A) eqüivale à massa de amostra utilizada (mpadrão), e (F – E)
fornece o valor de

∆amostra, a ser usada no cálculo da susceptibilidade

magnética;
5. A partir dos valores obtidos, a susceptibilidade magnética do composto
amostra pode ser calculado através da expressão:
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 ( ∆ amostra − δ ) × (m padrão ) 
κ amostra = κ padrão × 

(
)
(
m
)
∆
−
×
δ
 padrão
amostra 
6. Uma vez determinada a susceptibilidade magnética por unidade de massa,
multiplica-se pela massa molecular e obtém-se a susceptibilidade magnética
molar (κM) do composto estudado;
7. Determinação do valor da susceptibilidade magnética do íon metálico
central (κM’), considerando as contribuições magnéticas de todas as
espécies presentes no composto (ligantes, contra-íons, etc.);
8. O momento magnético efetivo (µeff) pode ser calculado a partir de

κM’, e

através daquele determina-se o número de elétrons desemparelhados (n),
considerando apenas a contribuição de spin:

µ eff = 2,84 × κ M ' × T = n × (n + 2)
Baseado em considerações sobre a ligação metal-ligante no composto estudado e
no número de elétrons desemparelhados verificado experimentalmente, determina-se a
estrutura e a configuração eletrônica mais provável para o complexo.
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 – Desenvolvimento de Rotas Sintéticas com Complexos de Rutênio e Ligantes
Piridínicos:
O desenvolvimento de novas rotas sintéticas envolve muitas tentativas e erros;
entretanto, é possível fazer alguma otimização deste processo, introduzindo um certo
grau de racionalização no planejamento das mesmas. Para sínteses em solução, isto pode
ser alcançado a partir da análise dos seguintes pontos:
a) Solubilidade dos Reagentes, Temperatura e Tempo de Reação: um dos
caminhos para o sucesso de qualquer síntese é garantir que os reagentes
tenham um contato efetivo no meio de reação, que pode ser alcançada pela
adequada solubilização dos mesmos - seja num mesmo solvente ou numa
mistura de solventes. Sabe-se que a velocidade da maioria das reações
aumenta à medida que a temperatura da mesma é elevada - sendo que muitas
reações possuem constantes de velocidade que seguem a já conhecida
equação de Arrhenius [47]. Além disso, um certo tempo é necessário para
permitir que, sob as condições de síntese escolhidas, a reação ocorra. Estes
três itens - solubilidade, temperatura e tempo - estão intrinsecamente
relacionados e são igualmente importantes para definir a rota sintética;
b) Atmosfera de Reação e Fotossensibilidade: é de conhecimento geral que os
metais de transição podem apresentar vários estados de oxidação. Na maioria
das vezes um único número de oxidação interessa, e, portanto, tal mudança
de estado é indesejada durante uma síntese. No caso do rutênio, o estado +2 é
o mais importante, por exemplo, no desenvolvimento de novas drogas
antitumorais, pois o metal no estado +3 é tóxico. Considerando que certos
complexos de Ru(II) possuem uma certa facilidade para tal mudança, então é
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fundamental o uso de atmosfera inerte p.ex. de N2 durante as sínteses - o
único inconveniente no seu uso é que, caso o solvente utilizado seja muito
volátil (por exemplo, solventes clorados e álcoois), então este pode ser
arrastado, reduzindo o volume da solução de reação; assim, é necessário
cuidado com a velocidade do fluxo de gás e a escolha da vidraria a ser
utilizada. Além disso, deve-se ainda proteger as soluções da exposição à luz,
uma vez que a mudança de estado de oxidação também pode ser promovida
fotoquimicamente – em todas as sínteses descritas neste trabalho, os
béqueres/balões contendo soluções de complexos de rutênio/dirutênio foram
cobertas com papel alumínio;
c) Ordem e Velocidade de Adição dos Reagentes na Reação: considerando que,
por exemplo, para um ligante bipiridínico, não há uma seletividade na
coordenação ao metal pelos nitrogênios, e supondo uma reação onde se busca
uma monossubstituição, então temos duas situações de síntese, que podem
conduzir a (sub)produtos distintos:
(1) Adicionando-se primeiro o ligante, e em seguida o complexo
precursor: num primeiro momento, como há muito mais ligante
disponível no meio reacional durante a adição do complexo, a
probabilidade de ocorrência de uma reação de dissubstituição e/ou
dimerização é muito grande;
(2) Adicionando-se primeiro o complexo precursor, e em seguida o
ligante: inicialmente há muito mais complexo precursor disponível e a
probabilidade de ocorrência de uma reação de dimerização é alta, mas
se a adição do ligante for rápida, pode-se evitar esta última.
Portanto, dependendo do precursor e do produto desejado, uma ou outra
situação é preferível.
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d) Razão Metal-Ligante: comumente encontram-se na literatura descrições de
rotas sintéticas onde a razão metal-ligante não é proporcional ao tipo de
substituição que pretende ser realizada – ou seja, p.ex., para a preparação de
um composto monossubstituído, seria utilizada a proporção 1:1 de composto
metálico e ligante substituinte. O uso de uma quantidade de ligante em
excesso visa normalmente assegurar que a substituição efetivamente ocorra,
como

no

caso

da

síntese

descrita

para

o

complexo

{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)} (VIII). Entretanto, neste caso, é preciso
selecionar cuidadosamente o processo de purificação do produto a fim de
garantir a remoção de todo o ligante em excesso que não reagiu.
e) Processos de Purificação: é muito difundido o uso de colunas
cromatográficas para a separação de eventuais reagentes remanescentes,
produtos de reação e outras impurezas, com a conseqüente purificação do
produto final; entretanto, um risco constante é que os complexos de metais de
transição fiquem presos na coluna, ou que seu tempo de retenção seja tão
longo que acabe inviabilizando o procedimento. Logo, quando possível, é
preferível o uso da diferença de solubilidade de produtos e reagentes - por
exemplo, lava-se o sólido isolado com um solvente que os reagentes são
solúveis e o produto aparentemente não seja, ou vice-versa, ou ainda utilizase uma mistura de solventes ou concentração de solução que, sob
refrigeração, induza à precipitação do produto final.
Além do desenvolvimento de rotas sintéticas para a obtenção de novos
compostos, realizou-se neste trabalho uma revisão dos procedimentos de síntese dos
complexos precursores (que já haviam sido publicados anteriormente), buscando-se
condições melhores. Alguns solventes foram substituídos por outros de menor
toxicidade (p.ex., o uso de tolueno no lugar de benzeno numa das etapas de síntese do
cis-[RuCl2(dmso)4] (I)), o tempo total do procedimento foi reduzido e o rendimento
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aprimorado (conforme descrito para o {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III)). Técnicas de
purificação mais triviais em substituição ao uso de colunas cromatográficas - como a
diferença de solubilidade ou difusão de solventes diferentes levando à precipitação do
produto, que necessitam de menos recursos para serem executadas (p.ex., o volume de
solvente utilizado e o tempo gasto são menores) - e a minimização do número de etapas
dos procedimentos, foram fundamentais para a otimização destas rotas sintéticas.
Considerando as possíveis metodologias para a obtenção dos compostos
polimetalados, neste trabalho foram exploradas duas rotas sintéticas:

-

ROTA 1:

[RuCl2(dmso)4]
-dmso

+L-L

[RuCl2(dmso)3(L-L)]

[Ru2Cl(AcO)4]
-Cl-

+PF6+dmso

{[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}

{(µ-L-L)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3)]2}(PF6)
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-

ROTA 2:

[Ru2Cl(AcO)4]
-Cl-

+PF6+dmso

{[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}

-dmso

+L-L

{[Ru2(AcO)4(L-L)2](PF6)}
+[RuCl2(dmso)4]
-dmso
{(µ-L-L)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3)]2}(PF6)
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A fim de auxiliar na caracterização e identificação adequada dos compostos
isolados a partir das várias sínteses realizadas, adotou-se uma metodologia geral para o
emprego de técnicas analíticas (FIGURA 4.1): após o processo de purificação e
secagem a vácuo dos compostos preparados, eles são submetidos à análise elementar;
caso os resultados obtidos sejam coerentes com fórmulas moleculares mínimas
propostas, então os compostos são submetidos às análises espectrofotométricas
eletrônicas na região do UV-VÍSÍVEL e vibracional no infravermelho. A análise
termogravimétrica foi empregada como um método complementar de caracterização.

Rota Sintética
Proposta e
Executada

“Não”

“Sim”

Purificação e
Secagem do
Produto
Produto
Isolado

Submissão à
Análise
Elementar

“O Resultado Obtido Está
Coerente com a Fórmula
Molecular Mínima
Proposta?”

Obtençãodos
dosEspectros
Obtenção
EspectrosVibracionais
Eletrônicos,
Eletrônicos
e TG
e da Curva
Vibracionais
FIGURA 4.1: Matriz de Decisão – Representação Esquemática do Emprego da
Metodologia Geral Adotada.
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Para alguns compostos foi possível utilizar outras técnicas para a caracterização:
no caso dos complexos de Ru(II) com 4,4’-bipiridina – [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV)
e

1

{(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2} (V) – foram realizadas análises H RMN, mas

infelizmente esta técnica não pode ser aplicada aos complexos contendo a unidade de
dirutênio, pois é paramagnética, e a observação e interpretação dos deslocamentos
químicos é dificultada, uma vez que os valores registrados não são os mesmos daqueles
tabelados, normalmente encontrados na literatura [48]. Por outro lado, os complexos de
dirutênio

{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}

(VIII)

e

{(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2 (VI) foram avaliados por susceptibilidade
magnética devido ao caráter paramagnético da unidade dimetálica.
4.2 – Análise Elementar (%CHN):
Ao longo do desenvolvimento das rotas sintéticas, vários produtos foram obtidos;
entretanto, a interpretação dos resultados de uma técnica analítica isolada pode levar a
conclusões precipitadas, e por isso é importante a confrontação de dois métodos
quantitativos. Alguns produtos isolados, quando submetidos à determinação das
porcentagens de C, H e N, aparentemente indicavam que certos compostos haviam sido
obtidos; mas, quando foram posteriormente confrontados com os resultados das curvas
TG, encontrou-se que:
1) A síntese proposta realmente levou à obtenção do produto desejado; ou
2) A síntese proposta resultou na formação de outro composto (um dímero ou
polímero); ou
3) O procedimento de purificação do produto não foi adequado e então deveria
ser refeito ou revisto; ou
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4) A síntese proposta não foi adequada, resultando numa mistura de produtos
e/ou reagentes, devendo ser revista.
A TABELA 4.1 mostra somente os resultados obtidos para os precursores
sintetizados, e os compostos obtidos com a 4,4’-bipiridina e a 4-cianopiridina, que foram
posteriormente confrontados com as respectivas curvas TG, apresentando coerência.
Entre os produtos isolados, além dos compostos polimetalados, destaca-se o dímero
{(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2 (VI) quando a síntese deste foi realizada,
esperava-se isolar o monômero {[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)2](PF6)}. Entretanto, os
resultados da análise elementar de %C, %H e %N não correspondiam aos valores
calculados para este último, e, somente com a confrontação do resultado da curva TG,
identificou-se que o produto era um dímero. Na literatura já havia sido descrita a
preparação de um polímero – {[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)](PF6)}n, que foi obtido nas
mesmas condições de síntese que o dímero, exceto que a proporção molar entre
complexo:ligante foi 1:2 (para a obtenção do dímero foi de 1:4) [49, 50].
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TABELA 4.1 – Resultados das Análises Elementares de %CHN para os Compostos
Precursores e Derivados N-Heterocíclicos Sintetizados
I – cis-[RuCl2(dmso)4]
III – {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}
IV – [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)]
V – {(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2}
VI – {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2
VII - {(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (via Rota 1)
VII – {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}.CH2Cl2
IX – {(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6).2 CH2Cl2 (via Rota 2)
COMPOSTOS
a

I
b
III
IV
V
VI
VII (via Rota 1)
c
VIII
IX (via Rota 2)

%C cal*
19,83
19,49
34,16
27,27
33,79
28,12
28,78
23,02

%H cal*
4,99
3,27
4,66
4,58
2,96
3,78
2,53
3,41

%N cal*
--------4,98
2,89
5,14
3,28
6,39
3,16

%Cexp
19,98
19,48
33,90
26,60
33,78
29,05
29,07
22,80

%Hexp
5,04
3,15
4,70
4,30
2,94
4,13
2,51
3,50

%Nexp
--------5,01
2,90
5,14
4,01
6,59
3,09

* Valores Calculados com o Auxílio do Sofware SoftShell Molecular Mass Calculator 1.8.
a, b, c

Compostos já descritos em literatura, mas que tiveram a rota de síntese original modificada.

A seguir estão as figuras tridimensionais geradas pelo software HyperChem 7.5
para as estruturas dos complexos preparados, incluindo ainda o composto
[Ru2Cl(AcO)4] (II). Para a otimização da geometria foi escolhido o método MM+ de
-5

-1

-1

mecânica molecular, utilizando um gradiente de 1x10 kcal Å mol como critério de
convergência com gradiente conjugado. Tais figuras ajudam a visualizar a estrutura dos
compostos preparados.
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FIGURA 4.2 – Estrutura do Complexo cis-[RuCl2(dmso)4] (I) Gerada pelo Software
HyperChem Versão 7.51 (Ru = Verde; Cl = Violeta; C = Azul Claro; H = Branco; O =
Vermelho; S = Amarelo).

FIGURA 4.3 – Estrutura do Complexo [Ru2Cl(AcO)4] (II) Gerada pelo Software
HyperChem Versão 7.51 (Ru = Verde; Cl = Violeta; C = Azul Claro; H = Branco; O =
Vermelho).
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+

FIGURA 4.4 – Estrutura do Íon Complexo [Ru2(AcO)4(dmso)2] (III) Gerada pelo
Software HyperChem Versão 7.51 (Ru = Verde; Cl = Violeta; C = Azul Claro; H =
Branco; O = Vermelho; S = Amarelo).

FIGURA 4.5 – Estrutura do Complexo [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV) Gerada pelo
Software HyperChem Versão 7.51 (Ru = Verde; Cl = Violeta; C = Azul Claro; H =
Branco; N = Azul Escuro; O = Vermelho; S = Amarelo).
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FIGURA 4.6 – Estrutura do Complexo {(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2} (V) Gerada
pelo Software HyperChem Versão 7.51 (Ru = Verde; Cl = Violeta; C = Azul Claro; H =
Branco; N = Azul Escuro; O = Vermelho; S = Amarelo).

FIGURA 4.7 – Estrutura do Íon Complexo
+2

{(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}

(VI) Gerada pelo Software HyperChem

Versão 7.51 (Ru = Verde; Cl = Violeta; C = Azul Claro; H = Branco; N = Azul Escuro;
O = Vermelho; S = Amarelo).
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FIGURA 4.8 – Estrutura do Íon Complexo
+

{(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2} (VII) Gerada pelo Software HyperChem
Versão 7.51 (Ru = Verde; Cl = Violeta; C = Azul Claro; H = Branco; N = Azul Escuro;
O = Vermelho; S = Amarelo).

+

FIGURA 4.9 – Estrutura do Íon Complexo {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)]2} (VIII) Gerada
pelo Software HyperChem Versão 7.51 (Ru = Verde; Cl = Violeta; C = Azul Claro; H =
Branco; N = Azul Escuro; O = Vermelho; S = Amarelo).
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FIGURA 4.10 – Estrutura do Íon Complexo
+

{(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2} (IX) Gerada pelo Software HyperChem
Versão 7.51 (Ru = Verde; Cl = Violeta; C = Azul Claro; H = Branco; N = Azul Escuro;
O = Vermelho; S = Amarelo).

4.3 – Espectroscopia Eletrônica:
O estudo da espectroscopia eletrônica é essencial para a compreensão da
estrutura eletrônica de complexos. A energia necessária para a promoção de um elétron
de um orbital a outro ou, mais precisamente, a excitação de uma molécula de seu estado
eletrônico fundamental para um estado eletrônico excitado, corresponde à absorção de
luz nas regiões do infravermelho próximo, visível e/ou ultravioleta do espectro
eletromagnético. Para complexos de metais de transição as bandas de absorção nas duas
primeiras

regiões

estão

geralmente

associadas

com

transições

envolvendo

principalmente o íon metálico - mais precisamente, acontecendo entre orbitais d
("transição d-d") ou envolvendo transições entre orbitais moleculares de metal e ligante
(“bandas de transferência de carga”). Na região do UV normalmente se observam
bandas de transição interna dos ligantes orgânicos [51, 52].
Como as transições eletrônicas ocorrem entre orbitais com níveis de energia
quantizados, a quantidade de energia da radiação eletromagnética a ser absorvida pelo
composto para promover tais transições é muito específica. Em geral, para cada novo
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complexo sintetizado, modificações no perfil espectral são esperadas, já que novas
ligações químicas são formadas, e conseqüentemente as diferenças de energia entre
orbitais moleculares são modificadas, implicando em energias diferentes necessárias
para promover as transições eletrônicas. Assim, a espectroscopia eletrônica torna-se uma
ferramenta de análise extremamente útil para o estudo de novos compostos, além de ser
de fácil e rápida obtenção.
Os espectros eletrônicos podem ser registrados com duas finalidades: (1) para
monitorar o andamento de sínteses em solução, pois a partir do momento em que não se
observa mais a formação/deslocamento de bandas, então supõe-se que um novo produto
foi formado, apresentando um perfil espectral diferente da mera sobreposição dos
espectros dos reagentes; e/ou (2) para caracterizar o produto final sintetizado
(conhecendo a concentração da solução analisada, é possível calcular o valor da
absortividade molar (ε) e, considerando a região do espectro observada, é possível
determinar o tipo de transição eletrônica envolvida).
4.3.1 – Espectros Eletrônicos de Soluções:
a) A Escolha dos Solventes:
Há dois tipos de solventes que podem ser utilizados para solubilizar os
complexos preparados:
1) Solventes coordenantes, geralmente polares, que podem se ligar ao íon
metálico, substituindo um ligante e resultando no deslocamento das bandas na
região visível; e
2) Solventes de menor polaridade, que solubilizam o complexo metálico, mas
não se coordenam ao íon metálico.
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Neste trabalho foram escolhidos os solventes água, metanol e acetonitrila, representando
o primeiro grupo, e diclorometano representando o segundo grupo, para realizar um
estudo comparativo visando a compreensão do comportamento dos compostos em
diferentes solventes.
A TABELA 4.2 mostra os resultados dos testes de solubilidade à temperatura
ambiente de ligantes, precursores e compostos N-derivados nos solventes acima
mencionados.

TABELA 4.2 – Testes de Solubilidade à Temperatura Ambiente dos Ligantes,
Precursores e Derivados N-Heterocíclicos nos Solventes Selecionados para a Obtenção
dos Espectros Eletrônicos UV-Visível
I = Insolúvel

PS = Pouco Solúvel

COMPOSTO
4,4’-Bipiridina
4-Cianopiridina
cis-[RuCl2(dmso)4]
[Ru2(AcO)4Cl]
{[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}
[RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)]
{(µ-4,4’Ibipy)[RuCl2(dmso)3]2}
{(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2
{(µ−4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6)
{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}
{(µ-4-CNpy)[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6)

H2O
I
I
S
S
S
I
I
I
S
I
S

S = Solúvel
MeOH
S
S
I
S
S
I
I
I
S
S
S

CH3CN CH2Cl2
S
S
S
S
S
S
PS
I
S
S
I
S
S
S
S
I
S
PS
S
S
S
S
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b) cis-[RuCl2(dmso)4] (I) e Derivados N-Heterocíclicos:

A distribuição peculiar dos ligantes no complexo cis-[RuCl2(dmso)4] (I) mantém
o S-dmso (enxofre = receptor π) em posição trans ao cloreto (doador π), originando
interações trans-cooperativas que contribuem para fortalecer as ligações Cl-Ru(II)-(Sdmso) no plano da molécula. Nas posições axiais, apesar de não haver impedimento
estérico para a entrada dos sulfóxidos coordenados via átomo de enxofre, a presença de
duas moléculas de caráter receptor π em posições opostas, geraria competição pelos
elétrons π do íon metálico. É mais favorável, então, do ponto de vista eletrônico, o
rutênio (II) manter o ligante doador σ (O-dmso) em trans ao terceiro S-dmso [10, 42]
(FIGURA 4.11):

S

S

Ru

Ru

(a)

O

S

Cl

S

Cl

S

Cl

S

Cl

(b)

L

FIGURA 4.11 – Esquema das Interações Eletrônicas:
(a) no cis-[RuCl2(S-dmso)3(O-dmso)], e (b) no cis-[RuCl2(S-dmso)3L],
em que L seria um ligante π-receptor.

Essa característica estrutural-eletrônica inerente dos sistemas rutênio(II)-dmso é
refletida nos espectros eletrônicos. No caso do precursor - cis-[RuCl2(dmso)4] (I) -, são
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observadas duas bandas na região visível, que são características de transições d-d do
rutênio [42]. A TABELA 4.3 mostra os valores de λ máximos do complexo em
diferentes solventes. Os valores de absortividade molar são menores do que
-1

-1

500 L.mol .cm . Os perfis espectrais do complexo nos diferentes solventes listados
nesta tabela são semelhantes; os espectros eletrônicos obtidos em água e diclorometano
encontram-se nas FIGURAS 4.12 e 4.13.

TABELA 4.3 – Valores de λ e Atribuições das Bandas de Absorção Eletrônicas do
Complexo cis-[RuCl2(dmso)4] (I)

SOLVENTE

λ (nm) ATRIBUIÇÃO
312
355
303
354
305
357

H2O
CH3CN
CH2Cl2

d-d (Ru(II))
d-d (Ru(II))
d-d (Ru(II))
d-d (Ru(II))
d-d (Ru(II))
d-d (Ru(II))

Nota-se que, no caso do complexo em água, houve um deslocamento de cerca de 10 nm
para a banda de absorção de maior energia, indicando que houve uma interação deste
solvente com o complexo. O comportamento do precursor cis-[RuCl2(dmso)4] (I) em
°

meio aquoso, sob condições fisiológicas (37 C, pH 7), foi relatado na literatura [5-13,
42, 53]: uma vez dissolvido em água, imediatamente labiliza-se a molécula de
-

O-dimetilsulfóxido; esta etapa é seguida pela lenta dissociação de um ânion Cl , gerando
uma espécie catiônica. Além disso, o aumento de temperatura pode promover a
labilização de uma molécula de S-dimetilsulfóxido (FIGURA 4.14). Na região UV, o
complexo apresenta uma banda devida à transição IL do dimetilsulfóxido, que aparece
-1

-1

por volta de 230 nm (ε = 12.000 L.mol .cm ).
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FIGURA 4.12 – Espectro Eletrônico do cis-[RuCl2(dmso)4] (I) em Água
-1

(Concentração = 1 mmol.L )
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FIGURA 4.13 – Espectro Eletrônico do cis-[RuCl2(dmso)4] (I) em Diclorometano
-1

(Concentração = 1 mmol.L )
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FIGURA 4.14 – Processos de Labilização de Ligantes e Íons no Composto
cis-[RuCl2(dmso)4] (I) em Meio Aquoso, sob Condições Fisiológicas [5-13, 42, 53].
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A substituição do O-dmso pela 4,4’bipiridina provocou mudanças no perfil do
espectro em relação ao do precursor: tanto para o monômero (IV) (FIGURA 4.15)
quanto para o dímero (V) (FIGURA 4.16) surgem bandas intensas na região de 300 a
500 nm. Como a 4,4’-bipiridina absorve somente na região do UV, abaixo de 300 nm,
estas bandas observadas para os complexos podem ser atribuídas à transições de
transferência de carga (TC) dos orbitais dπ do Ru(II) para os orbitais pπ* do ligante Nheterocíclico [42]. Pelo fato de serem intensas, devem estar encobrindo as bandas d-d do
metal. É interessante observar que, em comparação com o monômero (IV), em
diclorometano, a banda observada para o dímero (V) é mais larga, está deslocada em
cerca de 40 nm, e apresenta absortividade molar triplicada (TABELA 4.4). Uma
comparação mais detalhada dos espectros em CH2Cl2 mostra na verdade que ambos os
compostos apresentam duas bandas TCML principais. No caso do monômero (IV), a
primeira banda é intensa e observada em 335 nm, e a segunda aparece como um ombro
em aproximadamente 418 nm. Para o dímero (V), a única banda larga observada pode
ser considerada como resultado da sobreposição de duas bandas com intensidades
relativamente próximas, e comprimentos de onda (por volta de 339 nm e 410 nm)
semelhantes aqueles apresentados pelo monômero. Uma terceira banda, de baixa
intensidade, é observada para ambos ao redor de 525 nm. Na região UV dos espectros de
ambos compostos são observadas bandas que podem ser atribuídas principalmente à
transição IL da 4,4’-bipiridina sobreposta à banda IL do dmso. Para soluções em
diclorometano,

a
-1

banda
-1

do

monômero

(IV)

foi

observada

em

242

-1

-1

nm

(ε = 7.510 L.mol .cm ), e a do dímero (V), em 231 nm (ε = 26.210 L.mol .cm ).
A referência 42 mostra e discute os espectros eletrônicos obtidos para complexos
do tipo [RuCl2(dmso)2(N-heterocíclico)2]: geralmente também são observadas três
bandas TC Ru(II)→N(heterocíclico), sendo duas delas (em torno de 330 e 375 nm)
permitidas na região de comprimento de onda menor, e a terceira, de maior λ (em torno
de 420 nm), proibida e, portanto, menos intensa. Em comparação com o monômero
(IV), essas três bandas também foram observadas, mas encontram-se deslocadas.
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TABELA 4.4 – Valores de λ, ε e Principais Atribuições das Bandas de Absorção
Eletrônicas dos Derivados com a 4,4’-Bipiridina Obtidos em CH2Cl2

IV – [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)]
V – {(µ-4,4’bipy)[RuCl2(dmso)3]2}

COMPOSTO
IV
V

λ (nm)

335
418* (ombro)
339*
410*

ε (L.mol-1.cm-1)
870
----2.800
2.600

ATRIBUIÇÃO
TCML
TCML
TCML
TCML

* Valores obtidos considerando-se o espectro após deconvolução
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FIGURA 4.15 – Espectro Eletrônico do [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV)
-1

em Diclorometano (Concentração = 1 mmol.L )
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FIGURA 4.16 – Espectro Eletrônico do {(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2} (V)
-1

em Diclorometano (Concentração = 0,5 mmol.L )
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c) [Ru2Cl(AcO)4] (II) e Derivados:
Um estudo teórico completo sobre as transições eletrônicas previstas para o
precursor [Ru2Cl(AcO)4] (II) (no estado gasoso, isolado, no vácuo) encontra-se nas
referências 19 e 26. Os valores de energia recalculados em nm são apresentados na
TABELA 4.5.

TABELA 4.5 – Transições Eletrônicas Previstas para [Ru2Cl(AcO)4] (II)
-1

-1

ν (cm )*
31.000
22.500
22.200
21.700
21.000
17.800
17.600

λ (nm)

17.500

572

15.900
10.400
9.000
6.900

630
961
1.111
1.449

323
444
450
461
476
562
568

ATRIBUIÇÃO*

π(Cl)→π*(Ru2)
n(O) →π*(Ru2)
π(Ru-O, Ru2)→σ*(Ru-O)
π( Ru-O, Ru2)→π*(Ru2)
π( Ru-O, Ru2)→π*(Ru2)
σ(Ru-Cl)→π*(Ru2)
σ(Ru-Cl)→π*(Ru2)
δ*(Ru2)→σ*(Ru-O) +
π*(Ru2)→σ* (Ru-O)
δ(Ru2)→π*(Ru2)
δ(Ru2)→δ*(Ru2)
δ(Ru2)→δ*(Ru2)
π*(Ru2)→δ*(Ru2)

* Segundo publicado nas referências 19 e 26.

Na região visível do espectro, o [Ru2Cl(AcO)4] (II) apresenta uma banda
característica atribuída à transição π(Ru-O, Ru2)→π* (Ru2), que foi observada em água
e metanol por volta de 425 nm. Considerando a solubilidade deste composto nestes
solventes, espera-se que o cloreto esteja totalmente dissociado, sendo o cromóforo o
+

cátion [Ru2(AcO)4S2] , onde S são moléculas de solvente [26]. Além disso, entre 450 e
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550 nm, outra banda, de baixa intensidade, foi observada, e pode ser atribuída às
transições σ(Ru-Cl)→π*(Ru2), δ*(Ru2)→σ*(Ru-O), e π*(Ru2)→σ*(Ru-O). A
TABELA 4.6 relaciona as bandas registradas para este complexo nos dois solventes.
Como o perfil espectral obtido em ambos foi similar, então somente o espectro em água
é mostrado na FIGURA 4.17.

TABELA 4.6 – Valores de λ, ε e Atribuições das Bandas de
Absorção Eletrônicas do Complexo [Ru2Cl(AcO)4] (II)

SOLVENTE

λ (nm)

ε (L.mol-1.cm-1)

H2O
CH3OH

424
427

639
582

ATRIBUIÇÃO

π(Ru-O, Ru2)→π* (Ru2)
π(Ru-O, Ru2)→π* (Ru2)
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FIGURA 4.17 – Espectro Eletrônico do [Ru2Cl(AcO)4] (II) em Água
-1

(Concentração = 1 mmol.L )
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O complexo {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III) apresenta um espectro eletrônico
com perfil semelhante ao do [Ru2Cl(AcO)4] (II). Considerando as posições das bandas,
+

temos que, em solução, deve ter se formado o cromóforo catiônico [Ru2(AcO)4S2] no
caso da água e do metanol. Também foi observada a banda entre 450 e 550 nm, de baixa
intensidade, atribuída às transições δ*(Ru2)→σ*(Ru-O), e π*(Ru2)→σ*(Ru-O). A
TABELA 4.7 mostra as bandas registradas para este complexo nos solventes
mencionados e em acetonitrila e diclorometano, e considerando a similaridade dos perfis
espectrais, nas FIGURAS 4.18 e 4.19 são mostrados os espectros obtidos somente em
água e diclorometano.

TABELA 4.7 – Valores de λ, ε e Atribuições das Bandas de
Absorção Eletrônicas do Complexo {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III)

SOLVENTE

λ (nm)

ε (L.mol-1.cm-1)

H2O
CH3OH
CH2Cl2
CH3CN

424
427
432
436

698
807
1.055
1.105

ATRIBUIÇÃO

π(Ru-O, Ru2)→π* (Ru2)
π(Ru-O, Ru2)→π* (Ru2)
π(Ru-O, Ru2)→π* (Ru2)
π(Ru-O, Ru2)→π* (Ru2)
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FIGURA 4.18 – Espectro Eletrônico do {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III)
-1

em Água (Concentração = 1 mmol.L )
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FIGURA 4.19 – Espectro Eletrônico do {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III)
-1

em Diclorometano (Concentração = 1 mmol.L )
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Para o dímero {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2 (VI) é observada
em acetonitrila uma banda mais intensa em 422 nm, dois ombros na região de 500 a 700,
e absorção também acima de 700 nm (FIGURA 4.20). Devido ao elevado valor de
-1

-1

absortividade molar (6.448 L.mol .cm ), a banda em 422 nm deve ter contribuição de
transferência de carga. O derivado N-heterocíclico {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}
(VIII) apresenta uma banda em 431 nm, em diclorometano (FIGURA 4.21), que varia
muito pouco com o solvente (metanol = 427 nm, e acetonitrila = 435 nm). De acordo
com a literatura [46], esta banda pode ser atribuída a uma transição π(Ru-O, Ru2)→π*
(Ru2). Entre 450 e 550 nm também foi observada a banda atribuída às transições

δ*(Ru2)→σ*(Ru-O), e π*(Ru2)→σ*(Ru-O). A TABELA 4.8 mostra as bandas
registradas para ambos complexos nos solventes mencionados.

TABELA 4.8 – Valores de λ, ε e Atribuições das Bandas de Absorção Eletrônicas dos
Derivados N-Heterocíclicos do [Ru2Cl(AcO)4] (II)

VI - {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2
VIII - {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}
COMPOSTO SOLVENTE λ (nm)

ε (L.mol-1.cm-1)

VI

CH3CN

422

6.448

VIII
VIII
VIII

CH3OH
CH2Cl2
CH3CN

427
431
435

914
1.085
1.110

ATRIBUIÇÃO

π(Ru-O, Ru2)→π* (Ru2)

+ TCML
π(Ru-O, Ru2)→π* (Ru2)
π(Ru-O, Ru2)→π* (Ru2)
π(Ru-O, Ru2)→π* (Ru2)
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FIGURA 4.20 – Espectro Eletrônico do {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2]}(PF6)2
-1

(VI) em Acetonitrila (Concentração = 0,125 mmol.L )

68

1,25

Absorbância

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00
400

500

600

Comprimento de Onda (nm)

FIGURA 4.21 – Espectro Eletrônico do {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)} (VIII)
-1

em Diclorometano (Concentração = 1 mmol.L )
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d) Compostos Polimetalados:
No caso do composto {(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII –
Rota 1), os espectros foram registrados em água e metanol. Em água é observada uma
banda em 339 nm que é atribuída à transição TCML Ru→N-heterocíclico; há também
um ombro por volta de 412 nm, que é devido a outra transição TCML. Em metanol,
estas transições aparecem como duas bandas, menos intensas, respectivamente em 352 e
412

nm.

O

perfil

espectral

em

ambos

solventes

remete

aquele

do

{(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2} (V), mas com as duas bandas de TC bem definidas. A
banda devida à transição π(Ru-O, Ru2)→π*(Ru2) está encoberta, mas entre 450 e
550 nm foi observada a banda relativa às transições δ*(Ru2)→σ*(Ru-O), e

π*(Ru2)→σ*(Ru-O). Além disso, em ambos os solventes, o complexo absorve energia
até a região do infravermelho próximo. A TABELA 4.9 mostra os comprimentos de
onda, valores de ε e atribuições das bandas de absorção obtidos nos solventes utilizados,
e os espectros encontram-se nas FIGURAS 4.22 e 4.23.

TABELA 4.9 - Valores de λ, ε e Atribuições das Bandas de Absorção Eletrônicas Para
o Complexo {(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII – Rota 1)

SOLVENTE

λ (nm)

ε (L.mol-1.cm-1)

H2O

349
412 (ombro)*

2.044
-----

CH3OH

352
412

1.208
1.292

ATRIBUIÇÃO
TCML Ru→N(bipy)
TCML Ru→N(bipy)
TCML Ru→N(bipy)
TCML Ru→N(bipy)

* Valores obtidos considerando-se o espectro após deconvolução
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FIGURA 4.22 – Espectro Eletrônico do Complexo Polimetalado
{(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII – Rota 1)
-1

em Água (Concentração = 0,25 mmol.L )
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FIGURA 4.23 – Espectro Eletrônico do Complexo Polimetalado
{(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII – Rota 1)
-1

em Metanol (Concentração = 0,25 mmol.L )

1000
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O espectro eletrônico do {(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX –
Rota 2) em água mostrou que haveriam três bandas de TCML Ru→N, sendo a principal
em 343 nm, e as demais, em torno de 392 e 427 nm, que estavam encobertas,
visualmente alargando a banda principal; em metanol, estas bandas foram observadas
respectivamente

em

353,

393

e

428

nm.

A

banda

devida

à

transição

π(Ru-O, Ru2)→π*(Ru2) foi totalmente encoberta pela TCML; entretanto, na região
entre 450 e 600 nm, foram observadas bandas que seriam devidas às transições

δ*(Ru2)→σ*(Ru-O),

e

π*(Ru2)→σ*(Ru-O).

Diferentemente

do

composto

polimetalado com 4,4’-bipiridina (VII – Rota 1), este absorveu energia somente até
700 nm. A TABELA 4.10 mostra os comprimentos de onda, valores de ε e atribuições
das bandas de absorção registradas em água e metanol, e os espectros são encontrados
nas FIGURAS 4.24 e 4.25.

TABELA 4.11 - Valores de λ, ε e Atribuições das Bandas de Absorção Eletrônicas Para
o Complexo {(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2)

SOLVENTE
H2O
CH3OH

λ (nm) ε (L.mol-1.cm-1) ATRIBUIÇÃO
343
6.152
TCML Ru→N
353
4.644
TCML Ru→N
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FIGURA 4.24 – Espectro Eletrônico do Complexo Polimetalado
{(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2)
-1

em Água (Concentração = 0,25 mmol.L )
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FIGURA 4.25 – Espectro Eletrônico do Complexo Polimetalado
{(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2)
-1

em Metanol (Concentração = 0,25 mmol.L )
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4.3.2 – Espectroscopia Eletrônica das Amostras no Estado Sólido:
Considerando a possível influência da labilização de ligantes no deslocamento de
bandas nos espectros eletrônicos das soluções dos complexos, julgou-se importante
registrar os espectros eletrônicos de sólidos. Contudo, somente alguns compostos
puderam ser analisados por esta técnica devido às quantidades disponíveis.
No espectrofotômetro Guided Wave, na região do infravermelho próximo, é
possível observar para os compostos que apresentam ligação metal-metal a transição

δ(Ru2)→δ*(Ru2), e para os compostos com a ligação metal-ligante-metal, aparece a
banda de intervalência (IV), que normalmente é fraca; entretanto, na região visível, as
bandas registradas por volta de 400 nm não são conclusivas, pois foram obtidas no limite
de detecção do aparelho. Para confirmar a presença destas bandas, utilizou-se o
espectrofotômetro Shimadzu, cujo limite de detecção é em 250 nm. A TABELA 4.11
mostra a relação de compostos analisados, e no caso das amostras dispersas em BaSO4,
as respectivas quantidades utilizadas para a preparação das mesmas; o composto {(µ-4CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2) foi analisado somente no
Guided Wave.

TABELA 4.11 - Amostras Preparadas e Analisadas
por Espectroscopia Eletrônica das Amostras no Estado Sólido
COMPOSTO
cis-[RuCl2(dmso)4]
[Ru2Cl(AcO)4]
{[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}
[RuCl2(dmso)3(4,4´-bipy)]
{(µ-4,4´-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6)

m BaSO4 (g)
3,501
3,455
3,420
3,428
3,275

m Amostra (g)
0,302
0,159
0,146
0,147
0,119
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a) cis-[RuCl2(dmso)4] (I):

O espectro eletrônico do cis-[RuCl2(dmso)4] (I) no estado sólido (FIGURA
4.26) apresenta duas bandas de absorção em torno de 315 nm e 370 nm, que podem ser
atribuídas às transições d-d do Ru(II). No espectro registrado no Guided Wave não foi
observada nenhuma banda na região do infravermelho próximo.
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FIGURA 4.26 – Espectro Eletrônico do cis-[RuCl2(dmso)4] (I) Sólido Disperso em
BaSO4, Obtido no Espectrofotômetro Shimadzu UV-2401 PC
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b) [Ru2Cl(AcO)4] (II):

O espectro eletrônico do [Ru2Cl(AcO)4] (II) (FIGURA 4.27) mostra três bandas
de absorção – em 267, 307 e 480 nm – e outra encoberta pela banda mais intensa
(480 nm), entre 550 e 650 nm. Considerando os dados da TABELA 4.5, podemos
atribuir à banda em 307 nm a transição π(Cl)→π*(Ru2), e para a banda em 480 nm,

π(Ru-O, Ru2)→π*(Ru2); já a banda entre 550 e 650 nm poderia ser atribuída à
σ(Ru-Cl)→π*(Ru2), δ*(Ru2)→σ*(Ru-O), π*(Ru2)→σ*(Ru-O) e δ(Ru2)→π*(Ru2).
O espectro eletrônico registrado no Guided Wave mostrou uma banda em
414 nm, que foi atribuída à transição π(Ru-O, Ru2)→π*(Ru2), e outra menos intensa
entre 700 e 1.500 nm (FIGURA 4.28), que, conforme os dados da TABELA 4.5,
poderia ser atribuída à transição δ(Ru2)→δ*(Ru2); a existência desta última banda
concorda com a teoria de que, no estado sólido, o complexo [Ru2Cl(AcO)4] (II) seria um
polímero com íons cloreto fazendo ponte entre as unidades de Ru-AcO [19, 26].
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FIGURA 4.27 – Espectro Eletrônico do [Ru2Cl(AcO)4] (II) Sólido Disperso em BaSO4,
Obtido no Espectrofotômetro Shimadzu UV-2401 PC
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FIGURA 4.28 – Espectro Eletrônico do [Ru2Cl(AcO)4] (II) Sólido,
Obtido no Espectrofotômetro Guided Wave 260
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c) {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III):

O espectro eletrônico do {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III) mostra duas bandas
de absorção – em 297 e 444 nm – e outra encoberta (pela banda em 444 nm), entre 500 e
600 nm. A banda em 297 nm pode ser atribuída à transição IL, e a banda em 444 nm é
devida à transição π(Ru-O, Ru2)→π*(Ru2); já a banda entre 500 e 600 nm poderia ser
atribuída à δ*(Ru2)→σ*(Ru-O) e π*(Ru2)→σ*(Ru-O) (FIGURA 4.29).
No espectrofotômetro Guided Wave foi registrada uma absorção na região de 400
a 450 nm que pode ser atribuída à transição π(Ru-O, Ru2)→π*(Ru2), uma banda entre
700 e 1.000 nm, que, conforme os dados da TABELA 4.5, poderia ser atribuída à
transição δ(Ru2)→δ*(Ru2), e outra entre 1.000 e 1500 nm, atribuída à transição

δ(Ru2)→δ*(Ru2) (FIGURA 4.30).
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FIGURA 4.29 – Espectro Eletrônico do {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III) Sólido
Disperso em BaSO4, Obtido no Espectrofotômetro Shimadzu UV-2401 PC
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FIGURA 4.30 – Espectro Eletrônico do {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III) Sólido,
Obtido no Espectrofotômetro Guided Wave 260
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d) [RuCl2(dmso)3(4,4´-bipy)] (IV):

O espectro eletrônico do complexo [RuCl2(dmso)3(4,4´-bipy)] (IV) (FIGURA
4.31) mostra apenas uma banda larga e intensa, com absorção entre 300 e 700 nm, que
seria composto por três bandas de transferência de carga Ru(II)→N-heterocíclico em
torno de 384, 436 e 501 nm. Não foi observada nenhuma banda na região do
infravermelho próximo.
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FIGURA 4.31 – Espectro Eletrônico do [RuCl2(dmso)3(4,4´-bipy)] (IV) Sólido
Disperso em BaSO4, Obtido no Espectrofotômetro Shimadzu UV-2401 PC
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e) {(µ-4,4´-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII – Rota 1):
O

espectro

eletrônico

registrado

do

complexo

polimetalado

{(µ-4,4´-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII – Rota 1) (FIGURA 4.32)
mostra uma banda de absorção larga, entre 300 e 700 nm, com máximo em 390 nm; esta
banda pode ser decomposto em outras duas, que estariam em torno de 356 nm e 400 nm
e podem ser atribuídas à transição TCML Ru→N-heterocíclico. A mesma banda foi
registrada em 404 nm no aparelho Guided Wave, apresentando um discreto ombro em
500 nm; além disso, foi observado neste mesmo espectro outra banda de absorção larga,
entre 800 e 1.600 nm, que foi atribuída à transição δ(Ru2)→δ*(Ru2) dos íons rutênio da
unidade de Ru-AcO (FIGURA 4.33).
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FIGURA 4.32 – Espectro Eletrônico do
{(µ-4,4´-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII – Rota 1) Sólido Disperso em
BaSO4, Obtido no Espectrofotômetro Shimadzu UV-2401 PC
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FIGURA 4.33 – Espectro Eletrônico do
{(µ-4,4´-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII – Rota 1) Sólido,
Obtido no Espectrofotômetro Guided Wave 260
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f) {(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2):
Este complexo

teve o

seu

espectro

de sólido

obtido

somente no

espectrofotômetro Guided Wave, pois não havia quantidade suficiente para a preparação
da amostra dispersa em BaSO4 a ser analisada no equipamento Shimadzu.
Foram registradas duas bandas de absorção: uma mais intensa, em 405 nm, com
um ombro em 500 nm, foi atribuída à transição TCML Ru→N-heterocíclico; outra, bem
menos intensa, entre 1.000 e 1.500 nm, foi atribuída à transição δ(Ru2)→δ*(Ru2) dos
íons rutênio da unidade de Ru-AcO (FIGURA 4.34).
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FIGURA 4.34 – Espectro Eletrônico do
{(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2) Sólido,
Obtido no Espectrofotômetro Guided Wave 260
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4.4 – Espectroscopia Vibracional:
O emprego da espectroscopia vibracional na região do infravermelho para a
caracterização de novos complexos é importante, pois bandas relativas às freqüências de
vibração molecular auxiliam na identificação de grupos funcionais de ligantes orgânicos.
Quando um ligante coordena-se a um átomo metálico, mudanças são esperadas no
espectro vibracional em relação ao do ligante livre [51, 52]. Entretanto, embora o
espectro vibracional seja característico da molécula como um todo, certos grupos de
átomos dão origem a bandas que ocorrem mais ou menos na mesma freqüência,
independentemente da estrutura da molécula. É justamente a presença destas bandas
características de grupos que permite a obtenção, através do exame do espectro e
consulta de tabelas, de informações estruturais úteis [48, 54].
4.4.1 – Ligantes e Precursores:
As FIGURAS 4.35 e 4.36 mostram os espectros obtidos em KBr
respectivamente para a 4,4’-bipiridina e a 4-cianopiridina, e a TABELA 4.12 relaciona
as principais bandas atribuídas aos ligantes.
Os espectros dos ligantes (bi)piridínicos apresentam bandas vibracionais bem
-1

características do anel heterocíclico, que são intensas: entre 1.685 e 1.410 cm

são

observadas os estiramentos do esqueleto do anel (ν(anel)), e entre 1.325 e 1.040 cm

-1

estão as deformação angulares do anel (β(anel)); entre 1.015 e 400 cm , além de
-1

β(anel), surgem as bandas de deformação angular fora do plano C-H (γ(C-H)) e do anel
(γ(anel)). No caso da 4-cianopiridina, há uma banda de estiramento do grupo cianeto
(ν(CN)), de intensidade média-forte, em 2.239 cm .
-1

%T
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FIGURA 4.35 – Espectro Vibracional da 4,4’-Bipiridina em KBr.

%T

ν-1 (cm-1)

91

FIGURA 4.36 – Espectro Vibracional da 4-Cianopiridina em KBr.
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TABELA 4.12 – Principais Bandas Atribuídas aos Ligantes N-Heterocíclicos
4,4’-bipy
-1
BANDAS (cm )
--------3.046 w
3.027 w
----1.683 mw
1.653 mw
1.595 vs
1.532 m
1.488 mw
1.410 ms
1.322 mw
----1.219 mw
1.098 w
1.072 m
1.040 mw
----990 ms
----853 w
809 vs
735 mw
682 ms
614 s
573 ms
502 ms
-----

4-CNpy
-1
BANDAS (cm )
3.099 vw
3.080 w
3.045 vw
3.020 vw
2.239 ms
----1.608 w
----1.542 w
1.496 ms
1.414 vs
1.310 m
1.295 m
1.205 s
1.100 vs
1.090 vs
----1.015 s
960 m
912 mw
828 vs
----718 m
678 m
----563 s
----425 ms

ATRIBUIÇÃO

ν (CH)
ν (CH)
ν (CH)
ν (CH) + ν (anel)
ν (CN)
ν (anel)
ν (anel)
ν (anel)
ν (anel)
ν (anel)
ν (anel)
β (anel)
β (anel)
β (anel)
β (anel)
β (anel)
β (anel)
γ (CH) + β (anel)
γ (CH) + β (anel)
γ (CH) + β (anel)
γ (CH) + β (anel)
γ (CH) + β (anel)
γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
γ (CH) + β (anel) + γ (anel)

* Intensidade das Bandas: vw = muito fraca; w = fraca; mw = média fraca; m = média; ms = média forte; s
= forte; vs = muito forte. Modos Vibracionais: ν = estiramento; δ = deformação angular no plano; β =
deformação angular de anel piridínico; γ = deformação angular fora do plano.
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As FIGURAS 4.37, 4.38 e 4.39 mostram os espectros obtidos em KBr
respectivamente paraos complexos cis-[RuCl2(dmso)4] (I), [Ru2(AcO)4Cl] (II) e
{[Ru2(AcO)4(dmso)2}(PF6)} (III), e a TABELA 4.13 relaciona as principais bandas
atribuídas aos complexos.
A interpretação do espectro vibracional do precursor cis-[RuCl2(dmso)4] (I)
encontra-se na referência 42. A maioria das bandas vibracionais observadas no espectro
é relativa ao ligante dimetilsulfóxido, pois as bandas de estiramento Ru-O (ν(Ru-O)) ou
Ru-S (ν(Ru-S)) aparecem somente entre 500 e 400 cm . Como na estrutura há dois
-1

modos diferentes de coordenação do dmso (via O ou S) ao íon rutênio, então duas
bandas distintas, intensas, atribuídas ao estiramento da ligação S-O (ν(S-O)) são
-1

observadas: a banda relativa ao dmso coordenado via S, que aparece em 1.100 cm ,
-1

apresentando um ombro em 1.085 cm , e a banda referente ao dmso coordenado via O,
-1

que é observada em 935 cm [42].
No caso do complexo [Ru2Cl(AcO)4] (II), as bandas mais intensas são atribuídas
-1

às vibrações do grupo carboxilato, sendo observadas em 1.447 cm (estiramento antisimétrico –

νa(COO)), 1.401 cm-1 (estiramento simétrico - νs(COO)), e 693 cm-1

(deformação angular simétrica no plano –

δs(O-C-O)). A banda de estiramento Ru-O

(ν(Ru-O)) aparece em 405 cm . Já no espectro do {[Ru2(AcO)4(dmso)2}(PF6)} (III),
-1

além dessas bandas, aparecem àquelas referentes ao dmso coordenado via O
(estiramento (ν(S-O)) em 1.008 e 941 cm ) e ao contraíon PF6 (estiramento (ν(P-F))
-1

-

em 839 cm , e deformação angular simétrica no plano δs(F-P-F) em 557 cm ) [19, 22,
-1

45].

-1
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FIGURA 4.37 – Espectro Vibracional do cis-[RuCl2(dmso)4] (I) em KBr.
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FIGURA 4.38 – Espectro Vibracional do [Ru2Cl(AcO)4] (II) em KBr.
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FIGURA 4.39 – Espectro Vibracional do {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III) em KBr.
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TABELA 4.13 – Principais Bandas Atribuídas aos Precursores
cis-[RuCl2(dmso)4] (I), [Ru2(AcO)4Cl] (II) e {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III)
Composto I
BANDAS (cm-1)
3.020 vw
----2.920 w
--------1.425 m
1.405 m
--------1.310 mw
1.295 mw
1.100 vs
1.085 sh
----1.025 s
--------985 m
935 m
----722 mw
----680 m
--------485 vw
430 ms
-----

Composto II
BANDAS (cm-1)
--------2.933 vw
---1.447 vs
--------1.401 s
1.355 m
-------------

Composto III
BANDAS (cm-1)
----3.011 mw
----2.389 vw
1.446 vs
--------1.406 vs
1.358 m
1.320 w
---------

1.042 vw
----1.017 vw
-------------------693 s
----626 vw
------------405 m

------------1.008 vs
----941 s
839 vs
----692 s
----629 w
557 m
--------401 ms

ATRIBUIÇÃO
ν (CH)
ν (CH)
ν (CH)
ν (CH)
νas (O-C-O)
δs (CH3)
δs (CH3)
δs (CH3) + νs (O-C-O)
δs (CH3)
δs (CH3)
δs (CH3)
ν (SO) S-dmso
ν (SO) S-dmso
ρ (CH3)
ρ (CH3)
ρ (CH3)
ν (SO) O-dmso
ρ (CH3)
ν (SO) O-dmso + ν (C-S)
ν (P-F)
νa (C-S-C)
δ (O-C-O)
νs (C-S-C)
ρ (O-C-O)
δ (F-P-F)
ν (Ru-O)
ν (Ru-S)
ν (Ru-O) + ρ (O-C-O)

* Intensidade das Bandas: vw = muito fraca; w = fraca; mw = média fraca; m = média; ms = média forte; s
= forte; vs = muito forte. Modos Vibracionais: ν = estiramento; δ = deformação angular no plano; ρ =
rocking; β = deformação angular de anel piridínico; γ = deformação angular fora do plano.
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4.4.2 – Derivados N-Heterocíclicos:
a) Compostos com a 4,4’-Bipiridina:
As FIGURAS 4.40 e 4.41 mostram os espectros obtidos em KBr
respectivamente para [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV) e {(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2}
(V), e a TABELA 4.14 relaciona as principais bandas atribuídas aos complexos.
As bandas observadas para os compostos [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV) e
{(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2} (V) são similares, ocorrendo em números de onda
muito próximos, mas com intensidades relativas diferentes: isso é percebido quando
comparamos as intensidades em relação à banda de estiramento Ru-L (ν(Ru-N) +

ν(Ru-S)), em 425 cm-1, que no caso do dímero (V) é destacadamente mais intensa do
que as demais, e para o monômero (IV) tem intensidade menor. A ausência da banda de
estiramento do O-dmso (ν(S-O) O-dmso) em 935 cm

-1

é o indício de que este foi
-1

labilizado e que a 4,4’-bipiridina coordenou-se, substituindo-o; em 1.084 cm aparece
uma banda intensa atribuída ao estiramento do S-dmso (ν(S-O) S-dmso) no monômero
-1

(IV), e no dímero (V) essa mesma banda aparece em 1.098 cm .
As bandas da 4,4’-bipiridina coordenada são mais intensas no monômero, e no
dímero aparecem com uma intensidade menor. Os estiramentos do anel piridínico
(ν(anel)) foram registrados entre 1.610 e 1.410 cm ; entre 1.310 e 1.095 cm estão as
-1

-1

deformação angulares do anel (β(anel)); entre 1.015 e 400 cm , além de β(anel),
-1

surgem as bandas de deformação angular fora do plano C-H (γ(C-H)) e do anel
(γ(anel)).
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FIGURA 4.40 – Espectro Vibracional do [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV) em KBr.
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FIGURA 4.41 – Espectro Vibracional do {(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2} (V) em KBr.
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TABELA 4.14 – Principais Bandas Atribuídas aos Complexos
[RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV) e {(µ-4,4’-bipy) [RuCl2(dmso)3]2} (V)
Composto IV
-1
BANDAS (cm )
3.006 w
2.917 w
1.610 vs
1.529 mw
1.486 ms
1.414 s
1.311 m
1.293 m
1.219 ms
1.094 s
1.014 ms
980 mw
915 mw
857 w
818 s
720 mw
680 m
632 w
580 vw

Composto V
-1
BANDAS (cm )
3.008 w
2.918 w
1.609 ms
1.528 mw
1.484 m
1.411 ms
1.305 m
----1.220 m
1.098 ms
1.015 m
974 w
921 mw
858 w
820 ms
719 m
678 m
630 w
577 w

425 ms

425 vs

ATRIBUIÇÕES

ν (CH)
ν (CH)
ν (anel)
ν (anel)
ν (anel)
δs (CH3) + ν (anel)
δs (CH3) + β (anel)
δs (CH3) + β (anel)
β (anel)
ν (SO) S-dmso + β (anel)
ρ (CH3) + β (anel)
ρ (CH3) + γ (CH) + β (anel)
γ (CH) + β (anel)
γ (CH) + β (anel)
γ (CH) + β (anel)
νa (C-S-C) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
νs (C-S-C) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
ν (Ru-N) + ν (Ru-S) + γ (CH)
+ β (anel) + γ (anel)

* Intensidade das Bandas: vw = muito fraca; w = fraca; mw = média fraca; m = média; ms = média forte; s
= forte; vs = muito forte. Modos Vibracionais: ν = estiramento; δ = deformação angular no plano; ρ =
rocking; β = deformação angular de anel piridínico; γ = deformação angular fora do plano.
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As FIGURAS 4.42 e 4.43 mostram os espectros obtidos em KBr
respectivamente para o dímero {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2 (VI) e o
complexo

polimetalado

{(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6)

(VII – Rota 1), e a TABELA 4.15 relaciona as principais bandas atribuídas aos
complexos.
No espectro vibracional do {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2 (VI),
as bandas mais intensas foram atribuídas ao grupo carboxilato (estiramento antisimétrico - νas(O-C-O) –, em 1.442 cm , estiramento simétrico - νs(O-C-O) –, em 1.407
-1

-1

cm , e deformação angular simétrica no plano –

δs(O-C-O) -, em 691 cm-1) e ao

contraíon PF6 (estiramento - ν (PF) -, em 843 cm , e deformação angular simétrica no
-

plano –

-1

δs(F-P-F) -, em 558 cm-1). As bandas de vibração do anel aparecem, mas de

fraca ou média intensidade; a banda de estiramento Ru-L -

ν (Ru-L), em 406 cm-1,

também é fraca.
Já no espectro do complexo {(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6)
(VII – Rota 1), destacam-se: o estiramento do anel piridínico - ν (anel), em 1.612 cm ;
-1

as bandas de estiramento anti-simétrico e simétrico do grupo carboxilato respectivamente

νas(O-C-O), em 1.445 cm-1, e νs(O-C-O), em 1.405 cm-1 - e

deformação angular simétrica no plano –

δs(O-C-O) -, em 692 cm-1); o estiramento do

S-dmso - ν (S-O) S-dmso, em 1.083 cm ; a deformação angular anti-simétrica no plano
-1

-1

do grupo metila do dmso - ρ(CH3), em 1.019 cm ; e as bandas vibracionais do
contraíon PF6 (estiramento - ν (PF) -, em 844 cm , e deformação angular simétrica no
-

-1

plano –δs(F-P-F) -, em 558 cm ). As bandas de estiramento Ru-L - ν (Ru-L) – aparece
-1

-1

em 426 e 406 cm , e são de fraca intensidade.
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FIGURA 4.42 – Espectro Vibracional do
{(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)2]}(PF6)2 (VI) em KBr.
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FIGURA 4.43 – Espectro Vibracional do
{(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII – Rota 1) em KBr.
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TABELA 4.15 – Principais Bandas Atribuídas aos Complexos
{(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6) (VI) e
{(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII – Rota 1)
Composto VI
Composto VII – Rota 1
-1
-1
BANDAS (cm )
BANDAS (cm )
----3.019 w
----2.926 w
1.601 mw
1.612 ms
1.565 w
----1.534 w
----1.442 s
1.445 s
1.407 ms
1.405 s
1.357 mw
1.357 mw
----1.314 w
1.222 mw
1.221 w
----1.083 ms
1.067 w
--------1.019 ms
1.009 w
--------984 w
----923 w
843 vs
844 vs
808 mw
----732 vw
721 w
691 m
692 ms
628 w
----558 mw

558 m

492 vw
----406 w

----426 mw
403 mw

ATRIBUIÇÃO

ν (CH)
ν (CH)
ν (anel)
ν (anel)
ν (anel)
νas (O-C-O) + ν (anel)
νs (O-C-O) + ν (anel)
δs (CH3) + β (anel)
δs (CH3) + β (anel)
β (anel)
ν (SO) S-dmso + β (anel)
ρ (CH3) + β (anel)
ρ (CH3) + β (anel)
ρ (CH3) + β (anel)
ρ (CH3) + γ (CH) + β (anel)
γ (CH) + β (anel)
ν (PF)
γ (CH) + β (anel)
δs (O-C-O) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
δs (O-C-O) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
δs (O-C-O) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
δs (F-P-F) + ν (Ru-L) + γ (CH)
+ β (anel) + γ (anel)
ν (Ru-L) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
ν (Ru-L) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
ν (Ru-L) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)

* Intensidade das Bandas: vw = muito fraca; w = fraca; mw = média fraca; m = média; ms = média forte; s
= forte; vs = muito forte. Modos Vibracionais: ν = estiramento; δ = deformação angular no plano; ρ =
rocking; β = deformação angular de anel piridínico; γ = deformação angular fora do plano.
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A característica notável em qualquer espectro vibracional de tetracarboxilatos de
dirutênio são as bandas de estiramento anti-simétrico (νas(O-C-O)) e simétrico
(νs(O-C-O)).

As

diferenças

entre

as

freqüências

destas

bandas

(ou

seja,

∆νCOO = νas - νs) indicam diferenças com relação ao modo de coordenação dos grupos
carboxilatos ao íon metálico - iônico, monodentado, bidentado quelato, e bidentado
ponte; para os carboxilatos metálicos que exibem valores de ∆νCOO maiores do que
-1

200 cm , os ligantes devem ser monodentados, enquanto os valores menores do que
-1

200 cm

sugerem uma coordenação bidentada do tipo ponte ou quelato. No caso

específico dos sistemas [Ru2(O2CR)4X]n, onde temos os carboxilatos em ponte, os
-1

valores de ∆νCOO são muito baixos, por volta de 40-60 cm

[19, 22]. Na TABELA

4.16 são apresentados os valores de ∆νCOO dos precursores com os derivados contendo
o ligante 4,4’-bipiridina, que contêm a unidade de tetracarboxilato de dirutênio na
estrutura. Os valores estão dentro da faixa esperada para a estrutura de gaiola, com os
carboxilatos em modo de coordenação do tipo ponte, o que comprova que a unidade
dimetálica Ru2 foi mantida para os derivados.

TABELA 4.16 – Valores de ∆νCOO os Tetracarboxilatos de Dirutênio
e Derivados com a 4,4’-Bipiridina

COMPOSTO
[Ru2Cl(AcO)4]
{[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}
{(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2
{(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6)

νas(COO)

νs(COO)

∆ν COO

(cm )
1.447
1.446
1.442
1.445

(cm )
1.401
1.406
1.407
1.405

(cm )
46
40
35
40

-1

-1

-1
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b) Compostos com a 4-Cianopiridina:
As FIGURAS 4.44 e 4.45 mostram os espectros obtidos em KBr
respectivamente para o

{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}

(VIII)

e o

complexo

polimetalado {(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2), e a
TABELA 4.17 relaciona as principais bandas atribuídas aos complexos.
No espectro do monômero {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)} (VIII), o estiramento
do grupo cianeto - ν(CN) - aparece em 2.238 cm , com baixa intensidade; como esse
-1

valor é muito próximo daquele observado para o ligante livre (que aparece em
-1

2.239 cm ), então, essa observação, e a estrutura de difração de raios-X deste complexo
apresentada na referência 46, suportam a conclusão de que o modo de coordenação do
ligante ao íon rutênio é pelo N-piridínico, e não pelo N do grupo cianeto. As bandas
vibracionais do anel piridínico também eram de baixa intensidade, sendo que foram
observadas no espectro: o estiramento do anel piridínico (ν(anel)), entre 1.640 e 1.547
-1

cm ; estiramentos anti-simétricos e simétricos, e deformação angular do grupo
carboxilato (νas(O-C-O),

νs(O-C-O), e δ(O-C-O)), respectivamente em 1.443, 1.402 e

691 cm ; deformação angular do anel piridínico (β(anel)) entre 1.223 e 1.014 cm ;
-1

-1

-

estiramento e deformação angular do contraíon PF6

(ν(PF) e

δ(F-P-F)),

respectivamente em 843 e 559 cm . Quanto ao estiramento Ru-L (ν(Ru-L)), foram
-1

-1

observadas duas bandas – uma menos intensa, em 475 cm , e outra, de intensidade
-1

maior, em 406 cm .
Para o complexo polimetalado, além das bandas observadas no monômero,
aparecem as vibrações do S-dmso – estiramento (ν(S-O) S-dmso), em 1.111 cm , e
-1

deformação angular anti-simétrica no plano do grupo metila (ρ(CH3)). A banda do
estiramento do grupo cianeto ν(CN) aparece extremamente fraca em 2.239 cm , e no
-1
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caso do estiramento Ru-L (ν(Ru-L)), foram observadas três bandas – uma menos
-1

-1

intensa, em 477 cm , e outras duas, de intensidade maior, em 425 e 404 cm .

%T

ν-1 (cm-1)
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FIGURA 4.44 – Espectro Vibracional do {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2(PF6)} (VIII) em KBr.

%T

ν-1 (cm-1)
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FIGURA 4.45 – Espectro Vibracional do
{(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2) em KBr.
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TABELA 4.17 – Principais Bandas Atribuídas aos Complexos
{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2(PF6)} (VIII) e
{(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2)
Composto VIII
BANDAS (cm-1)
3.114 w
----2.940
----2.238 w
1.640 mw
1.611 m
1.547 w
1.443 vs
1.402 ms
1.356 m
1.223 mw
--------1.063 mw
1.046 mw
1.014 mw
----946 vw
----843 vs
790 mw
740 w
691 s
624 w
559 s
475 w
----406 m

Composto IX – Rota 2
BANDAS (cm-1)
----3.008 w
----2.922 w
2.239 w
1.635 mw
1.609 mw
1.546 vw
1.443 vs
1.407 s
1.355 mw
1.312 mw
1.223 mw
1.111 ms
--------1.018 ms
988 m
951 m
926 mw
843 vs
----718 w
690 ms
626 w
558 m
477 w
425 mw
404 mw

ATRIBUIÇÃO
ν (CH)
ν (CH)
ν (CH)
ν (CH)
ν (CN)
ν (anel)
ν (anel)
ν (anel)
νas (O-C-O) + ν (anel)
νs (O-C-O)+ ν (anel)
δs (CH3) + β (anel)
δs (CH3) + β (anel)
β (anel)
ν (SO) S-dmso + β (anel)
ρ (CH3) + β (anel)
ρ (CH3) + β (anel)
ρ (CH3) + γ (CH) + β (anel)
ρ (CH3) + γ (CH) + β (anel)
ρ (CH3) + γ (CH) + β (anel)
ρ (CH3) + γ (CH) + β (anel)
ν (PF)
γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
δ (O-C-O) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
δ (F-P-F)
ν (Ru-L) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
ν (Ru-L) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)
ν (Ru-L) + γ (CH) + β (anel) + γ (anel)

* Intensidade das Bandas: vw = muito fraca; w = fraca; mw = média fraca; m = média; ms = média forte; s
= forte; vs = muito forte. Modos Vibracionais: ν = estiramento; δ = deformação angular no plano; ρ =
rocking; β = deformação angular de anel piridínico; γ = deformação angular fora do plano.
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Na TABELA 4.18 são comparados os valores de ∆νCOO dos precursores com os
derivados contendo o ligante 4-cianopiridina, que tenham a unidade de tetracarboxilato
de dirutênio na estrutura; neste caso os valores também são semelhantes, indicando que
a estrutura de gaiola, com os carboxilatos em modo de coordenação ponte, foi
preservada nos derivados cianopiridínicos.

TABELA 4.18 – Valores de ∆νCOO para os Tetracarboxilatos de Dirutênio
e Derivados com a 4-Cianopiridina

COMPOSTO
[Ru2Cl(AcO)4]
{[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}
{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}
{(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6)

νas(COO) νs(COO) ∆ν COO
-1

(cm )
1.447
1.446
1.443
1.443

-1

(cm )
1.401
1.406
1.402
1.407

-1

(cm )
46
40
41
36

4.5 – Curvas Termogravimétricas (TG):
Com o aumento da temperatura, alguns complexos podem ser decompostos,
liberando produtos voláteis, com redução do número de coordenação do íon metálico
central. Na análise termogravimétrica (TGA, do inglês Thermogravimetric Analysis) a
perda de massa de um complexo é medida em função do aumento da temperatura.
Quando ocorre a dissociação térmica, a perda devido à volatilização de um ligante
qualquer é determinada e a temperatura de dissociação é registrada [51].
A termogravimetria tem se firmado como uma técnica confiável para o estudo
quantitativo da composição química de compostos inorgânicos. Entretanto, como em
qualquer técnica instrumental, na análise térmica são inúmeros os fatores que afetam a
natureza, precisão e exatidão dos resultados experimentais. Provavelmente a TGA é a
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técnica de análise térmica que apresenta maior número de variáveis, devido à natureza
dinâmica da variação de massa da amostra.
Basicamente, os parâmetros que influenciam os resultados são atribuídos a
fatores instrumentais e relacionados com as características da amostra. Os fatores
instrumentais (da termobalança) são devidos a razão de aquecimento, atmosfera do
forno, composição do porta-amostra e a geometria do porta-amostra e do forno,
enquanto as características da amostra são devidas à quantidade utilizada, sua natureza e
condutividade térmica [55].
Neste trabalho a análise termogravimétrica foi empregada visando complementar
as informações obtidas a partir da análise elementar de %C, %H e %N, uma vez que
ambas as técnicas são quantitativas. Em alguns compostos sintetizados, embora os
valores de %C, %H e %N calculados e experimentais sejam similares, há pequenas
diferenças que podem ser atribuídas às moléculas de solventes ainda adsorvidas ao
produto; além disso, no caso dos complexos obtidos com a 4-cianopiridina, os valores de
análise elementar indicavam que, na fórmula mínima, haveria 1 ou 2 moléculas de
solvente. Em ambos os casos, a presença destas nos produtos impacta no perfil das
curvas TG e dTG (derivada primeira da curva TG).
Através da técnica de difração de raios-X é possível analisar o resíduo da
degradação térmica: foi publicado um estudo sobre a estabilidade térmica de
tetracarboxilatos de dirutênio [56], incluindo a caracterização do material residual do
processo de degradação térmica tanto por difração de raios-X quanto por espectroscopia
0

vibracional: identificou-se que a composição dos resíduos era principalmente Ru , com
alguns traços de carbono amorfo e resíduos orgânicos. Estas considerações são
questionáveis, uma vez que o artigo científico não mencionou o tipo de atmosfera
utilizada durante as análises (inerte ou oxidante). Utilizando atmosfera de ar comprimido
(que é oxidante), o nosso grupo de pesquisa verificou a formação de RuO2 como resíduo
da degradação térmica de tetracarboxilatos de dirutênio.
A TABELA 4.19 mostra as formações de resíduos consideradas neste trabalho
em relação aos cálculos de perda de massa:

114

TABELA 4.19 – Resíduos Considerados para os Cálculos de Perda de Massa de Acordo
com a(s) Unidade(s) (Di)Metálica(s) Envolvidas
Processo de

Unidade(s)

Resíduo(s)

Degradação Térmica

(Di)Metálica(s)

Formado(s)

+2

1

Ru

2

[Ru2]

3

[Ru2]

+5

0

Ru

+5

2 RuO2
+2

+ 2 Ru

2 RuO2 + Ru

0

-

Entretanto, no caso dos compostos com PF6 como contra-íon, não se conhece o resíduo
que se formaria com esse ânion.
Nas FIGURAS 4.54 a 4.53 - que estão no final desta seção – encontram-se as
curvas TG e as respectivas derivadas primeira (dTG) dos compostos sintetizados. A
TABELA 4.20 compara os valores de perda de massa teórica com os valores
experimentais, e mostra os respectivos processos de degradação considerados para os
cálculos e as temperaturas máximas de estabilidade térmica.
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TABELA 4.20 – Comparação das Perdas Percentuais de Massas Calculadas e
Experimentais, Processos de Degradação e Temperaturas Máximas de Estabilidade
Térmica para os Compostos Precursores e Derivados N-Heterocíclicos Sintetizados

I – cis-[RuCl2(dmso)4]
III – {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}
IV – [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)]
V – {(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2}
VI – {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2
VII – {(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (via Rota 1)
VIII – {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}.CH2Cl2
IX – {(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6).2 CH2Cl2 (via Rota 2)
Processo de
Temperatura
Perda de
Perda de Massa
Degradação
Máxima de
COMPOSTO
Massa
Experimental
Térmica
Estabilidade
Calculada (%)
(%)
Considerado*
Térmica (°C)
79,14
78,99
189
I
1
64,01
66,66
193
III
2
82,03
76,91
185
IV
1
79,14
79,96
138
V
1
67,45
68,77
134
VI
2
72,59
70,32
154
VII
3
69,63
68,78
165
VIII
2
73,60
66,27
110
IX
3
*Segundo Apresentado na TABELA 4.19.
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Na curva dTG do complexo [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (III) verificou-se que
havia solvente adsorvido no sólido, e provavelmente isso resultou numa diferença maior
em comparação com o valor calculado. No caso do complexo polimetalado
{(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2), embora a análise
elementar indicasse a existência de duas moléculas de CH2Cl2 na fórmula molecular
mínima, essa solvatação não foi confirmada pela TGA: observando a respectiva curva
dTG, foi constatado que havia uma certa quantidade de solvente adsorvida no sólido,
que é mostrada pela perda de massa abaixo de 100 °C. Considerando a molécula como
anidra, o valor calculado de perda de massa seria 70,81%, que seria um valor mais
próximo daquele obtido experimentalmente (66,27%); entretanto, parece que este
composto estava em situação similar ao do [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV), com
bastante solvente ainda adsorvido. Os resultados alcançados para os demais compostos
submetidos a TGA mostraram que as fórmulas moleculares mínimas atribuídas a partir
dos resultados de análise elementar, e as suposições quanto aos resíduos gerados no
processo de degradação térmica, foram adequados.
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FIGURA 4.46 – Curvas TG e dTG do cis-[RuCl2(dmso)4] (I) Obtidas em Cadinho de
Pt, com Razão de Aquecimento de 10 °C/min, em Atmosfera de Ar Comprimido, com
Vazão de 50 mL/min
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FIGURA 4.47 – Curvas TG e dTG do {[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)} (III) Obtidas em
Cadinho de Pt, com Razão de Aquecimento de 10 °C/min, em Atmosfera de Ar
Comprimido, com Vazão de 50 mL/min
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FIGURA 4.48 – Curvas TG e dTG do [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV) Obtidas em
Cadinho de Pt, com Razão de Aquecimento de 10 °C/min, em Atmosfera de Ar
Comprimido, com Vazão de 50 mL/min
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FIGURA 4.49 – Curvas TG e dTG do {(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2} (V) Obtidas em
Cadinho de Pt, com Razão de Aquecimento de 10 °C/min, em Atmosfera de Ar
Comprimido, com Vazão de 50 mL/min
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FIGURA 4.50 – Curvas TG e dTG do {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2
(VI) Obtidas em Cadinho de Pt, com Razão de Aquecimento de 10 °C/min, em
Atmosfera de Ar Comprimido, com Vazão de 50 mL/min
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FIGURA 4.51 – Curvas TG e dTG do Complexo Polimetalado
{(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII – Rota 1) Obtidas em Cadinho
de Pt, com Razão de Aquecimento de 10 °C/min, em Atmosfera de Ar Comprimido,
com Vazão de 50 mL/min
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FIGURA 4.52 – Curvas TG e dTG do {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}.CH2Cl2 (VIII)
Obtidas em Cadinho de Pt, com Razão de Aquecimento de 10 °C/min, em Atmosfera de
Ar Comprimido, com Vazão de 50 mL/min
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FIGURA 4.53 – Curvas TG e dTG do Complexo Polimetalado
{(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2) Obtidas em Cadinho de
Pt, com Razão de Aquecimento de 10 °C/min, em Atmosfera de Ar Comprimido,
com Vazão de 50 mL/min
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4.6 - Outras Técnicas Analíticas Empregadas:
4.6.1 – Susceptibilidade Magnética:
a) Considerações sobre as Propriedades Magnéticas de Complexos de Metais de
Transição:
O spin de um elétron pode ser considerado como se o elétron se comportasse
como uma pequena barra magnética. Quando há diversos elétrons desemparelhados, a
degenerescência de spin pode ser vista como resultante de uma variedade de maneiras de
arranjar barras magnéticas lado a lado. Similarmente, o movimento orbital de elétrons, a
circulação de cargas ao redor do núcleo, pode ser vista como um magneto tipo
solenóide. Estes magnetos spin e orbital vão interagir com um campo magnético
aplicado, de tal forma que, quando um átomo ou molécula são colocados em tal campo,
qualquer degenerescência de spin pode ser removida – os diferentes magnetos
resultantes comportam-se diferentemente. Então, um nível que é orbitalmente nãodegenerado, mas é um spin dublete, tem esta degenerescência de spin separada em 2
níveis com energias discretamente diferentes num campo magnético (o que corresponde
ao arranjo Norte-Sul e Sul-Norte). Se há degenerescência orbital, esta também pode ser
removida pelo campo. São tais splittings que determinam as propriedades de um
complexo; tanto as contribuições individuais quanto as conjuntas das degenerescências
de spin e orbital promovem os efeitos magnéticos. Algumas vezes afirmações como “o
número de elétrons desemparelhados num complexo pode ser determinado a partir de
medidas de susceptibilidade magnética” são encontradas; embora sejam verdadeiras
dentro de seu próprio contexto, não devem ser interpretadas como se somente o spin
eletrônico fosse o responsável pelos efeitos magnéticos.
Os splittings produzidos pela ação de campos magnéticos são muitos pequenos
–1

(cerca de 1 cm

para um campo de 0,5 T), e, para a maioria dos casos, são

proporcionais ao campo aplicado. Devido a isso, qualquer átomo ou molécula em
particular pode estar em qualquer um dos diversos estados muito próximos resultantes
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do splitting. Para uma amostra macroscópica, entretanto, haverá uma distribuição de
–1

Boltzmann entre os níveis; à temperatura ambiente, kT é cerca de 200 cm , de modo
que há grande quantidade de energia disponível. Está claro que para interpretar
resultados experimentais, devemos considerar tanto os splittings quanto a distribuição de
Boltzmann sobre eles. Entretanto, devido ao efeito do campo magnético ser tão pequeno,
devemos considerar ainda qualquer outra interação que envolva energias maiores do que
–1

1 cm . Isto deve-se a tais interações exercerem um papel importante na determinação
do estado fundamental do complexo antes do campo magnético ser aplicado, sendo que
este somente causa o splitting subseqüente. Basicamente para moléculas octaédricas, o
modelo octaédrico é uma boa aproximação inicial, e pode ser refinado considerando-se
os efeitos de acoplamento spin-órbita, do meio, distorção Jahn-Teller e a presença de
componentes de baixa simetria.
Elétrons de camadas fechadas não possuem degenerescência de spin nem de
orbital, e são representados por uma única função de onda. Um campo magnético,
portanto, não produz splitting. Entretanto, ele distorce discretamente a densidade
eletrônica, de maneira semelhante àquela prevista pela Lei de Lenz da eletrodinâmica
clássica – ou seja, efetivamente, uma pequena corrente circulante é produzida, e o efeito
magnético é oposto ao campo magnético aplicado. Como não há amortecimento
resistivo, a corrente permanece até o campo magnético ser removido. Moléculas com
camadas fechadas são então repelidas por um campo magnético e são ditas
diamagnéticas. Já magnetos adequadamente orientados são atraídos na direção do
campo magnético de um magneto mais forte, e o mesmo é verdade para qualquer
magneto orbital e o magneto intrinsicamente associado com um elétron desemparelhado.
Moléculas com elétrons desemparelhados são então atraídas num campo magnético e
são ditas paramagnéticas.
Para qualquer íon de metal de transição, que possui tanto elétrons de camada
fechada quanto desemparelhados, o diamagnetismo do primeiro e o paramagnetismo do
segundo são opostos - o que pode ser medido é o efeito resultante. Felizmente, o efeito
do paramagnetismo é cerca de 100 vezes maior do que aquele do diamagnetismo, tal que
há muito do primeiro acobertando o segundo. Além disso, observa-se que os efeitos de
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diamagnetismo são aproximadamente aditivos – cada átomo faz uma contribuição
conhecida e aproximadamente constante ao diamagnetismo de uma molécula, e então
este pode ser precisamente determinado uma vez que a fórmula empírica de um
complexo é conhecida. Isto significa que é possível deduzir o paramagnetismo intrínseco
de um complexo num nível aceitável de precisão e compará-lo com as predições teóricas
[51].
b)

Estudos

de

Susceptibilidade

Magnética

com

os

Complexos

{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)} (VIII) e {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2
(VI):
No caso dos carboxilatos dimetálicos, os recobrimentos dos orbitais d para a
formação da ligação múltipla M-M resultam em determinados níveis de energia
(FIGURA 4.54). Para os complexos de dirutênio, os níveis de energia dos orbitais
antiligantes π* e δ* podem apresentar três diferentes ordens relativas (π* ≈ δ*;

π* << δ*; ou π* >> δ*), dependendo do estado de oxidação do núcleo dimetálico, do
tipo de ligante de ponte equatorial, e do tipo e do número de ligantes axiais. A maior
parte dos complexos de [Ru2]

+5

(ordem de ligação = 2,5) possuem orbitais π* e δ*

degenerados, com 3 elétrons desemparelhados, levando a um configuração eletrônica do
2

4

2

3

tipo (σ) (π) (δ) (δ*π*) (FIGURA 4.55) [25, 27].
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FIGURA 4.54: Diagrama Mostrando os Recobrimentos dos Orbitais d e os Níveis de
Energia Resultantes para a Formação de uma Ligação M-M Múltipla em uma Estrutura
do Tipo X4M - MX4 [25].
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σ*

π*
δ*

δ
π

σ

FIGURA 4.55: Representação Esquemática da Distribuição Eletrônica nos Diferentes
+5

Níveis de Energia para o Núcleo Dimetálico [Ru2] .

c) Medidas de Susceptibilidade Magnética para o Padrão {Hg[Co(SCN)4]}:
Seguindo o protocolo descrito no item 3.3.5, foram realizadas as medidas do
recipiente vazio na ausência e presença de campo magnético, mostradas na TABELA
4.21.

130

TABELA 4.21 - Medidas de Susceptibilidade Magnética para o Recipiente Vazio
A – Massa na Ausência de Campo (mg) +0,00
B – Massa na Presença de Campo (mg) +1,21
+1,21
(B – A) ou δ (mg)

+0,02
+1,21
+1,19

Média de (B – A) ou δ (mg)

+1,19

+0,03
+1,19
+1,16

A TABELA 4.22 mostra os valores obtidos para o recipiente contendo o padrão
utilizado – {Hg[Co(SCN)4]}.

TABELA 4.22 - Medidas de Susceptibilidade Magnética para o Recipiente Contendo o

Composto Padrão {Hg[Co(SCN)4]}

C – Massa na Ausência de Campo (mg)
D – Massa na Presença de Campo (mg)
(C – A) ou mpadrão (mg)
Média de (C – A) ou mpadrão (mg)
(D – C) ou ∆padrão (mg)
Média de (D – C) ou ∆padrão (mg)

+23,00
+26,20
+23,00
+3,20

∆padrão - δ (mg)

+23,10
+26,20
+23,08
+23,05
+3,10
+3,13

+23,10
+26,20
+23,07
+3,10

+1,94

-6

-1

Considerando que o valor de κpadrão é 16,44x10 unidades CGS.Gauss (a 20
°C, θ = +10°), e a temperatura ambiente foi de 24 °C, então este valor deve ser corrigido

para T = 297 K:

κM = κpadrão x MM
κM = (16,44x10-6 unidades CGS.Gauss-1) x (492 u.a.mol-1)
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κM = 8,09x10-3 unidades CGS.Gauss-1.mol-1
fC = κM x (T + θ)
-3

-1

-1

fC = (8,09x10 unidades CGS.Gauss .mol ) x (293 K + 10)
-1

-1

fC = 2,45 unidades CGS.K.Gauss .mol

κM = (2,45 unidades CGS.K.Gauss-1.mol-1) ÷ (293 K + 10)
κM = 7,98x10-3 unidades CGS.Gauss-1.mol-1
κpadrão(corrigido) = (7,98x10-3 unidades CGS.Gauss-1.mol-1) ÷ (492 u.a.mol-1)
κpadrão(corrigido) = 16,23x10-6 unidades CGS.Gauss-1

d)

Determinação

da

Susceptibilidade

Magnética

do

Complexo

{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)} (VIII):
Para as medidas com a amostra, utilizou-se um outro recipiente vazio limpo, que
foi pesado na ausência e presença de campo magnético (TABELA 4.23), e em seguida
foram efetuadas as medidas de susceptibilidade magnética para o composto
{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)} (VIII), mostradas na TABELA 4.24.
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TABELA 4.23 - Medidas de Susceptibilidade Magnética para o

Novo Recipiente Vazio
+0,00
+1,15
+1,15

A’ – Massa na Ausência de Campo (mg)
B’ – Massa na Presença de Campo (mg)
(B’ – A’) ou δ’ (mg)
Média de (B’ – A’) ou δ’ (mg)

+0,03
+1,17
+1,14

+0,02
+1,16
+1,14

+1,14

TABELA 4.24 - Medidas de Susceptibilidade Magnética para o Recipiente Contendo o

Complexo {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)} (VIII)

E – Massa na Ausência de Campo (mg)
F – Massa na Presença de Campo (mg)
(E – A’) ou mamostra (mg)
Média de (E – A’) ou mamostra (mg)

+11,5
+13,3
+11,5

(F – E) ou ∆amostra (mg)

+1,80

+11,6
+11,6
+13,3
+13,3
+11,57 +11,58
+11,55
+1,70
+1,70

Média de (F – E) ou ∆amostra (mg)

+1,73

∆amostra - δ’ (mg)

+0,59

A partir dos valores obtidos nas TABELAS 4.22 e 4.24, calculou-se a
susceptibilidade magnética do complexo (κamostra):

 (∆ amostra − δ' ) × (mpadrão ) 

κ amostra = κ padrão × 
 (∆ padrão − δ) × (mamostra ) 


 ( +0,59mg) × ( +23,05mg) 

κ amostra = (16,23 × 10−6 unidades CGS.Gauss−1) × 
(
+
1,94mg)
×
(
+
11,55mg)


κ amostra = 9,85x10−6 unidades CGS.Gauss−1
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Uma vez obtida a susceptibilidade magnética por unidade de massa, calculou-se
a susceptibilidade magnética molar (κM):
κ M = κ amostra × MM
κ M = (9,85x10− 6 unidades CGS.Gauss −1) × (791 u.a.mol−1 )
κ M = 7,79x10 −3 unidades CGS.Gauss −1.mol−1

Como o valor de κM de um composto contém a contribuição tanto paramagnética
quanto diamagnética, a susceptibilidade devida apenas aos elétrons desemparelhados
(κM’) pode ser calculada pela seguinte relação aditiva:

κ M = κ M '+κ M (elétrons internos do metal) + κ M (ligantes) + κ M (íons)
onde os três últimos termos representam as susceptibilidades dos elétrons emparelhados
das camadas mais internas do metal, dos ligantes e de outros íons.
Para o complexo em questão, temos:

κM’= κM – κM (elétrons internos do metal) – 4κM (AcO) – 2κM (4-CNpy) – κM (PF6)
κM’= (7,79x10-3 unidades CGS.Gauss-1.mol-1) – (-46x10-6 unidades CGS) –
(4 x (-30x10

-6

-6

unidades CGS)) – (2 x (-27x10

unidades CGS)) –

-6

(-67x10 unidades CGS)

κM’= 8,08x10-3 unidades CGS.Gauss-1.mol-1
A partir do valor calculado para κM’, determinou-se o momento magnético
efetivo (µeff) e, através deste, calculou-se o número de elétrons desemparelhados,
considerando apenas a contribuição de spin:
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µeff = 2,84 × κ M '×T
µeff = 2,84 × (8,08 x10−3 unidades CGS.Gauss-1.mol-1) × (297 K )
µeff = 4,40 B.M.
Como µeff = (n x (n+2))½, então resolvendo a equação de segundo grau do tipo
2

2

n + 2n - µeff = 0, a raiz real positiva fornece o número de elétrons desemparelhados.
Para µeff = 4,40 B.M., obteve-se n = 3 elétrons desemparelhados – o que concorda com
os dados fornecidos pela literatura para os carboxilatos de dirutênio (II, II) [46].
Portanto, a configuração eletrônica para o estado fundamental do complexo
2

4

2

3

Magnética

do

{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)} (VIII) é do tipo (σ) (π) (δ) (δ*π*) , conforme já
descrito anteriormente [19].
e)

Determinação

da

Susceptibilidade

Complexo

{(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2 (VI):
Para os cálculos subseqüentes, utilizaram-se os valores de mpadrão e (∆padrão - δ)
obtidos na TABELA 4.22. Seguindo o protocolo descrito no item 3.3.5, foram
realizadas as medidas do novo recipiente vazio na ausência e presença de campo
magnético, mostradas na TABELA 4.25, e com o dímero isolado (TABELA 4.26).
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TABELA 4.25 - Medidas de Susceptibilidade Magnética para

o Novo Recipiente Vazio
+0,00
+1,16
+1,16

A’ – Massa na Ausência de Campo (mg)
B’ – Massa na Presença de Campo (mg)
(B’ – A’) ou δ’ (mg)
Média de (B’ – A’) ou δ’ (mg)

+0,02
+1,17
+1,15

+0,01
+1,18
+1,17

+1,16

TABELA 4.26 - Medidas de Susceptibilidade Magnética para o Recipiente Contendo o

Dímero {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2 (VI)

E – Massa na Ausência de Campo (mg)
F – Massa na Presença de Campo (mg)
(E – A’) ou mamostra (mg)
Média de (E – A’) ou mamostra (mg)

+17,20
+19,30
+17,20

(F – E) ou ∆amostra (mg)

+2,10

+17,30
+19,40
+17,28
+17,26
+2,10

Média de (F – E) ou ∆amostra (mg)

+2,10

∆amostra - δ’ (mg)

+0,94

+17,30
+19,40
+17,29
+2,10

A partir dos valores obtidos nas TABELAS 4.22 e 4.26, calculou-se a
susceptibilidade magnética do complexo (κamostra):

 (∆ amostra − δ' ) × (mpadrão ) 

κ amostra = κ padrão × 
 (∆ padrão − δ) × (mamostra ) 


 ( +0,94mg) × (+23,05mg) 

κ amostra = (16,23 × 10−6 unidades CGS.Gauss−1) × 
(
+
1,94mg)
×
(
+
17,26mg)


κ amostra = 10,50x10−6 unidades CGS.Gauss−1
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Considerando a fórmula molecular para o dímero, calculou-se a susceptibilidade
magnética molar (κM) a partir do valor obtido para κamostra e os valores subseqüentes de

µeff, e determinou-se o número de elétrons desemparelhados. Assim, temos:
κ M = κ amostra × MM
κ M = (10,50x10− 6 unidades CGS.Gauss −1 ) × (1.634 u.a.mol−1)
κ M = 17,16x10−3 unidades CGS.Gauss −1.mol−1

κM’= κM – 2κM (elétrons internos do metal) – 8κM (AcO) – 3κM (4,4’-bipy) –
2κM (PF6)

κM’= (17,16x10-3 unidades CGS.Gauss-1.mol-1) – (2 x (-46x10-6 unidades CGS)) –
-6

(8 x (-30x10

unidades CGS)) – (3 x (-105x10

-6

unidades CGS)) –

-6

(2 x (-67x10 unidades CGS))

κM’= 17,94x10-3 unidades CGS.Gauss-1.mol-1

µ eff = 2,84 × κ M '×T
µ eff = 2,84 × (17,94 x10 −3 unidades CGS.Gauss -1 .mol -1 ) × (297 K )
µ eff = 6,55 B.M.
Para µeff = 6,55 B.M., obteve-se n = 6 elétrons desemparelhados. Considerando
que a fórmula molecular proposta para o dímero apresenta dois núcleos dimetálicos
+5

[Ru2] , estes devem estar contribuindo com 3 elétrons desemparelhados cada. Assim,
pode-se supor que, para o complexo {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2 (VI),
2

4

2

3

a configuração eletrônica é do tipo (σ) (π) (δ) (δ*π*) para cada núcleo dimetálico.
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1

4.6.2 - Ressonância Magnética Nuclear de Prótons ( H RMN):
a) Considerações sobre a Técnica:
A espectrofotometria de ressonânica magnética nuclear (RMN) é basicamente
uma outra forma de espectroscopia de absorção, semelhante à espectroscopia eletrônica
no UV-VIS ou vibracional no infravermelho. Sob condições apropriadas, em um campo
magnético, uma amostra pode absorver radiação eletromagnética na região de
radiofreqüências em uma freqüência regida pelas características estruturais da amostra.
A absorção é função de determinados núcleos da molécula. Um espectro RMN é um
registro gráfico das freqüências dos picos de absorção versus suas intensidades.
Considerando os diferentes núcleos atômicos, aqueles que possuem uma
distribuição de carga esférica e uniforme são preferíveis; dentro destes, os mais
1

amplamente utilizados na espectrofotometria de RMN são H e

13

C. No caso do RMN

1

de H, que foi a técnica utilizada neste trabalho, é utilizado normalmente clorofórmio
deuterado (CDCl3) na preparação de soluções das amostras a serem analisadas; o pico de
impureza de CHCl3, pequeno e fino, presente em δ 7,26 raramente interfere seriamente
1

na análise. No espectro de H RMN é registrada a diferença entre a posição de absorção
de um determinado hidrogênio e um átomo de hidrogênio padrão; essa diferença é
chamada de deslocamento químico (δ) do hidrogênio em questão. O composto de
referência mais usado é o tetrametil-silano (TMS - Si(CH3)4); este padrão tem a
vantagem de ser quimicamente inerte, simétrico, volátil (p.e. = 27 °C), e ser solúvel na
maior parte dos solventes orgânicos.
Os complexos de dirutênio não podem ser analisados por RMN, pois o seu
paramagnetismo associado com o spin do elétron livre supera, e muito, o diamagnetismo
provocado pela circulação dos elétrons emparelhados, resultando em deslocamentos
químicos que não são os mesmos valores tabelados normalmente encontrados em
literatura [48]. A técnica correlata mais indicada para o estudo de complexos
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paramagnéticos seria a espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (EPR)
[22].

Por esta técnica foram analisados o ligante 4,4´bipiridina e os complexos
[RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV) e {(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2} (V). A análise para o
precursor cis-[RuCl2(dmso)4] (I) já foi descrita na literatura [42].

b) Espectros dos Derivados N-Heterocíclicos de Ru(II):
1

No caso do complexo [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV), os picos de H RMN dos
prótons mais próximos do N-piridínico para o complexo (FIGURA 4.57) aparecem em
campo mais baixo (δ ≅ 9,326 ppm vs TMS em CDCl3) quando comparados aos prótons
da 4,4’-bipiridina livre (δ = 8,748 – 8,719 ppm vs TMS em CDCl3) (FIGURA 4.56); já
os picos dos prótons mais internos apresentam deslocamentos químicos (δ ≅ 7,533 ppm
vs TMS em CDCl3) semelhantes aos da bipy não-coordenada (δ = 7,547 – 7,517 ppm vs
TMS em CDCl3). Os picos de prótons dos grupos CH3 dos ligantes dmso coordenados
aparecem na região de 3,730 a 3,300 ppm, típica de sulfóxido coordenado ao íon
metálico via enxofre [42, 48]. A razão entre as integrações dos picos dos prótons mais
afastados do N-piridínico (a), dos mais próximos ao N-piridínico (b), e dos grupos
grupos CH3 dos ligantes dmso coordenados (c), é 2:1:6.
1

No espectro de H RMN obtido para o dímero {(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]2}
(V), (FIGURA 4.58), a relação entre os picos dos prótons mais próximos do
N-piridínico (δ = 9,199 – 8,938 ppm vs TMS em CDCl3) e os picos dos prótons mais
internos (δ ≅ 7,492 ppm vs TMS em CDCl3) é de 1:1, indicando uma equivalência dos
mesmos no dímero. Os picos de prótons dos grupos metilas dos ligantes dmso
coordenados aparecem na região de 3,718 a 3,413 ppm, típica de sulfóxido coordenado
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ao íon metálico via enxofre [42, 48]. A razão entre as integrações dos picos de prótons a:b:c - é 1:1:6.

Em ambos espectros aparecem picos (singletes) em torno de 2,620 e 2,730 ppm,
que poderiam ser atribuídos à presença de dmso livre nas soluções analisadas; o pico de
dmso livre já foi observados anteriormente em 2,670 ppm para o complexo
cis-[RuCl2(dmso)4] (I) em CDCl3 [42]. Para os complexos bipiridínicos em questão, o
dmso pode ter sido dissociado dos complexos solubilizados e/ou remanescente da síntese
dos mesmos.
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FIGURA 4.56 - Espectro de H RMN Obtido para o Ligante 4,4´-Bipiridina (ppm vs
TMS em CDCl3): (a) H mais Internos da bipy; (b) H Próximos do N-Piridínico;
(*) Impureza (Sinal do CHCl3).
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1

FIGURA 4.66 - Espectro de H RMN Obtido para o
[RuCl2(dmso)3(4,4´-bipy)] vs TMS em CDCl3
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FIGURA 4.57 - Espectro de H RMN Obtido para o Complexo
[RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV) (ppm vs TMS em CDCl3): (a) H mais Internos da bipy;
(b) H Próximos do N-Piridínico; (c) H dos Grupos CH3 dos dmso Coordenados via S;
(*) Impureza (Sinal do CHCl3).
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FIGURA 4.58 - Espectro de H RMN Obtido para o Complexo
{(µ-4,4´-bipy)[RuCl2(dmso)3]} (V) (ppm vs TMS em CDCl3): (a) H mais Internos da
bipy; (b) H Próximos do N-Piridínico; (c) H dos Grupos CH3 dos dmso
Coordenados via S; (*) Impureza (Sinal do CHCl3).
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Duas rotas de síntese haviam sido propostas para a obtenção de complexos
polimetalados de rutênio. Considerando os compostos sintetizados e os resultados
obtidos através das técnicas analíticas empregadas, temos que há uma certa seletividade
na escolha da rota sintética a ser seguida, que depende do ligante de ponte utilizado. No
caso da 4,4’-bipiridina, a rota 1 foi a mais adequada (FIGURA 5.1), enquanto que, para
a 4-cianopiridina, a rota 2 levou à formação dos produtos desejados (FIGURA 5.2). A
4,4’bipiridina foi mais versátil que a 4-cianopiridina, pois outros compostos – dímeros –
também foram obtidos ao longo dos estudos de definição de rotas sintéticas. Além disso,
os resultados obtidos em espectroscopia eletrônica (UV-VISÍVEL-NIR, de solução e no
estado sólido) e vibracional (infravermelho) sugerem que a estrutura de gaiola da
unidade de dirutênio foi preservada durante as sínteses. No total, foram preparados cinco
compostos novos – um monômero e quatro polimetalados:
- [RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)] (IV)
- {(µ-4,4’-bipy)[RuCl2(dmso)3]} (V)
- {(µ-4,4’-bipy)[Ru2(AcO)4(4,4’-bipy)]2}(PF6)2 (VI)
- {(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (VII – Rota 1)
- {(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6) (IX – Rota 2)

Os complexos precursores e o composto {[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)} (VIII), já
conhecidos, tiveram as rotas sintéticas originais modificadas.
Considerando que a solubilidade em água é um fator importante para o design de
novas moléculas com aplicação biológica, e que os dois compostos polimetalados
obtidos neste trabalho são solúveis em meio aquoso, então seria interessante desenvolver
algumas investigações, como, p.ex.:
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-

Comportamento dos complexos em pH fisiológico, a 37 °C: este estudo
poderia ajudar a elucidar o que poderia acontencer com estes compostos in
vitro nas condições fisiológicas;

-

Testes in vitro com células cancerosas: os resultados destes testes indicariam
se os novos compostos obtidos apresentam atividade e se a atividade é maior
do que as das espécies livres, que já foram testadas. Entretanto, é importante
lembrar que os tipos de células cancerosas a serem investigados devem ser
tanto aqueles que os compostos platínicos agem quanto os que nenhuma
atividade foi observada.
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-

+ PF6
+ 2 dmso
- Cl

+ 4,4’-bipy
- dmso

[Ru2Cl(AcO)4]

cis-[RuCl2(dmso)4]

{[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}

[RuCl2(dmso)3(4,4’-bipy)]

2:1

{(µ-4,4’-bipy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6)
FIGURA 5.1 – Rota Sintética Preferencial para a Obtenção do Complexo Polimetalado
com a 4,4’-Bipiridina (Obs.: Os átomos de hidrogênio foram omitidos; Ru = verde; C =
azul claro; Cl = violeta; N = azul escuro; O = vermelho; S = amarelo).
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-

[Ru2Cl(AcO)4]

{[Ru2(AcO)4(dmso)2](PF6)}

{[Ru2(AcO)4(4-CNpy)2](PF6)}

+ PF6
+ 2 dmso
- Cl

+ 2 4-CNpy
- 2 dmso

+ 2 [RuCl2(dmso)4]
- 2 dmso

{(µ-4-CNpy)2[Ru2(AcO)4][RuCl2(dmso)3]2}(PF6)
FIGURA 5.2 – Rota Sintética Preferencial para a Obtenção do Complexo Polimetalado
com a 4-Cianopiridina (Obs.: Os átomos de hidrogênio foram omitidos; Ru = verde; C =
azul claro; Cl = violeta; N = azul escuro; O = vermelho; S = amarelo).
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